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 1-:الكتب التاليةهذا الجزء ويتضمن 

ويبطل الصيام عند اإلمام بتعمد  ،مسألة ٤٨كتاب الصيام ويتضمن  •• 
اإلنسان المعصية أى معصية كانت إذا كان ذاكرا لصيامه ، ويجوز تقبيل 

نما يحرم الوطء ف  ط.قالزوجة عنده ومباشرتها في نهار رمضان وا 

مسألة ، والعمرة عنده كالحج فريضة ، ويجب  ٨٠٤كتاب الحج ويتضمن  ••
ة وقت االستطاعة ، والمبيت في الحج عنده على الفور ال التراخي مع بداي

دراك صالة الصبح فيها مع اإلمام فرض من فرائض الحج يبطل حج  مزدلفة وا 
من لم يفعله ، والمبيت بمنى أيام التشريق ليس واجبا عنده ولكن يكره للحاج 

 .تركه

 .مسألة ٠٠كتاب الجهاد ويتضمن •• 

وليست فرضا  مسألة ، واألضحية عنده سنة ٨٠كتاب األضاحي ويتضمن ••  
وتجزئ بكل حيوان يجوز تذكيته ولو كانت فرخة ونقل ذلك عن سيدنا بالل ، 
ن كانوا أكثر من عشرة ألنه ا وتجزئ األضحية عنده عن كل من اشترك فيها وا 

 ه.فعل خير وال يضيق على الناس في

 .مسألة ٠٠كتاب األطعمة ويتضمن  ••

ده جائز فيما يذبح والذبح مسألة ، والنحر عن ٢٢كتاب التذكية ويتضمن   ••
 .جائز فيما ينحر

                                                           
1
 يقع الكتاب في أربعة اجزاء ، والمقدمة العامة للكتاب في جزئه األول .  

 مقدمة الجزء الثاني من تلخيص محلى ابن حزم الظاهري  
 



 

 
 

 .مسألة ٠٠كتاب الصيد : ويتضمن  ••

وكل ما أسكر كثيره عنده فقليله ، مسألة  ٨٨كتاب األشربة : ويتضمن  ••
تي يكون عليها أو المادة حرام طبخ أم لم يطبخ بغض النظر عن الصورة ال

جالسا عنده من  خذ منها عنبا كانت أو تمرا أو خالفه ، والشربالتي أ  
 .الواجبات التي يأثم من خالفها

كتاب العقيقة : ويتضمن مسألة واحدة ، والعقيقة عنده فريضة على من قدر •• 
 .عليها ، وهى دين باق في ذمته يؤديه أبدا

مسائل ، والنذر عنده مكروه ولكن يجب الوفاء  ٨٠كتاب النذور : ويتضمن •• 
كان ما نذره معصية أو نذر ماليس بطاعة  به إذا كان قد نذر طاعة هلل ، فإن

 .وال معصية فال يلزم الوفاء به

.مسألة ١٨كتاب األيمان: ويتضمن ••  
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 )كتاب الصيام( 
يَاُم قِْسَماِن  ٌع، َوَهَذا إْجَماُع َحقٍّ ُمتَيَقٍَّن، َوََل َسبِيَل فِي بِْنيَِة َمْسأَلَةٌ: الصِّ فَْرٌض، َوتَطَوُّ

 627اْلَعْقِل إلَى قِْسٍم ثَالٍِث.م

 626]َمْسأَلَةٌ ِصيَاُم َشْهِر َرَمَضاَن[م

اٍل،  فَهَُو قال ابن حزم: فَِمْن اْلفَْرِض ِصيَاُم َشْهِر َرَمَضاَن، الَِّذي بَْيَن َشْعبَاَن، َوَشوَّ

ا أَْو أُْنثَى، إَّلَّ  ا، َذَكرًّ ا َكاَن أَْو َعْبدًّ فَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َعاقٍِل بَالٍِغ َصِحيٍح ُمقِيٍم، ُحر ًّ

َم اْلَحائَِض َوالنُّفََساَء، فَََل يَُصوَماِن أَيَّاَم َحْيِضِهَما أَْلبَتَّةَ، َوََّل أَيَّاَم نَفَِسِهَما، َويَْقِضيَاِن ِصيَا

ْسََلِم. تِْلكَ   اْْلَيَّاِم َوهََذا ُكلُّهُ فَْرٌض ُمتَيَقٌَّن ِمْن َجِميِع أَْهِل اْْلِ

 627]َمْسأَلَةٌ ََل ِصيَام إَلَّ بِنِيٍَّة[م

َدٍة فِي ُكلِّ لَْيلٍَة لَِصْوِم  -َرَمَضاَن َكاَن أَْو َغْيَرهُ  -َوََّل يُْجِزُئ ِصيَاٌم أَْصَلًّ  إَّلَّ بِنِيٍَّة ُمَجدَّ

َد تَْرَك النِّيَِّة بَطََل َصْوُمهُ؟ بُْرهَاُن َذلَِك  اْليَْومِ  ِ تََعالَى: }َوَما -اْلُمْقبِِل، فََمْن تََعمَّ : قَْوُل َّللاَّ

يَن{ ]البينة:  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ [ فََصحَّ أَنَّهُْم لَْم يُْؤَمُروا بَِشْيٍء فِي ٥أُِمُروا إَِّل لِيَْعبُُدوا َّللاَّ

يِن إَّلَّ بِ  ْخََلِص لَهُ فِيهَا بِأَنَّهَا ِدينُهُ الَِّذي أََمَر بِِه..الدِّ ِ تََعالَى َواْْلِ  ِعبَاَدِة َّللاَّ

وقال أيضا: فَإِْن قِيَل: فَأَْنتُْم تُِجيُزوَن لَِمْن نَِسَي النِّيَّةَ ِمْن اللَّْيِل إْحَداثَهَا فِي اْليَْوِم الثَّانِي؟ 

 َوَرَد فِي َذلَِك َولَْوََّل َذلَِك َما فََعْلنَاهُ.قُْلنَا: نََعْم، بِنَصٍّ َصِحيٍح 

 -أقوال الفقهاء:

، بَْل نََوى أَنَّهُ ُمْفِطٌر فِي ُكلِّ يَْوٍم ِمْنهُ، ●  ا أَْصَلًّ َمْن َصاَم َرَمَضاَن، َوهَُو ََّل يَْنِوي َصْومًّ

ئٌِم َويُْجِزئُهُ، َوََّل بُدَّ لَهُ فِي َصْوِم : فَإِنَّهُ َصا-إَّلَّ أَنَّهُ لَْم يَأُْكْل َولَْم يَْشَرْب، َوََّل َجاَمَع 

ِع ِمْن نِيٍَّة.) ُزفَُر ْبُن اْلهَُذْيِل(  التَّطَوُّ

ِع، أَْو النَّْذِر إَّلَّ أَنَّهُ يُْجِزئُهُ أَنْ ●  ْوِم فِي ُكلِّ يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن، أَْو التَّطَوُّ  النِّيَّةُ فَْرٌض لِلصَّ

َما لَْم تَُزْل الشَّْمُس، َوَما لَْم يَُكْن أََكَل قَْبَل َذلَِك، َوََّل َشِرَب، َوََّل يُْحِدثَهَا فِي النَّهَاِر، 

ا قََضاُء َرَمَضاَن َواْلَكفَّاَراِت فَََل بُدَّ فِيهَا ِمْن  َجاَمَع.. َوإَّل فعليه قََضاُء َذلَِك اْليَْوِم، َوأَمَّ

ََل َصْوَم لَهُ، َوََّل يُْجِزئُهُ أَْن يُْحِدَث النِّيَّةَ فِي َذلَِك بَْعَد النِّيَِّة ِمْن اللَّْيِل لُِكلِّ يَْوٍم، َوإَِّلَّ فَ 

 طُلُوِع اْلفَْجِر.)أبو حنيفة(

ِل لَْيلٍَة ●  ا فِي َرَمَضاَن فَتُْجِزئُهُ نِيَّتُهُ لَِصْوِمِه ُكلِِّه ِمْن أَوَّ ْوِم َوأَمَّ ََّل بُدَّ ِمْن نِيٍَّة فِي الصَّ

َد نِيَّةَ ُكلِّ لَْيلٍَة، إَّلَّ أَْن يَْمَرَض فَيُْفِطَر، أَْو يَُسافَِر فَيُْفِطَر، فَََل ِمْنهُ، ثُمَّ لَْيَس عَ  لَْيِه أَْن يَُجدِّ

ُع فَََل بُدَّ لَهُ ِمْن نِيٍَّة لُِكلِّ لَْيلٍَة.)مالك( -ِحينَئٍِذ  -بُدَّ لَهُ ِمْن نِيٍَّة  ا التَّطَوُّ َدٍة ، َوأَمَّ  ُمَجدَّ
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ليلة من صيام رمضان ، أما التطوع فله إحداث النية ما لم تزل  تلزم النية في كل●

 الشمس.)الشافعي(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َحْفَصةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن لَْم يُبَيِّْت »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

يَاَم ِمْن اللَّْيِل فَََل ِصيَا .)صحيح() َوََّل يَُضرُّ إْسنَاُد اْبِن ُجَرْيٍج لَهُ أَْن أَْوقَفَهُ « َم لَهُ الصِّ

ُر َعْن أََحٍد ِمْن  ِ، َويُونُُس، َواْبُن ُعيَْينَةَ، فَاْبُن ُجَرْيٍج ََّل يَتَأَخَّ َمْعَمٌر، َوَمالٌِك، َوُعبَْيُد َّللاَّ

ْهِريُّ َواسِ  ةًّ يَْرِويِه َعْن َسالٍِم َعْن أَبِيِه، هَُؤََّلِء فِي الثِّقَِة َواْلِحْفِظ، َوالزُّ َوايَِة، فََمرَّ ُع الرِّ

ةًّ  ا، َوَمرَّ ةًّ َرَواهُ ُمْسنَدًّ ةًّ َعْن َحْمَزةَ َعْن أَبِيِه، َوِكََلهَُما ثِقَةٌ، َواْبُن ُعَمَر َكَذلَِك، َمرَّ َوَمرَّ

ةًّ أَْفتَى هَُو بِِه، َوُكلُّ  ةٌ لِْلَخبَِر( َرَوى أَنَّ َحْفَصةَ أَْفتَْت بِِه، َوَمرَّ  هََذا قُوَّ

يَاَم قَْبَل اْلفَْجِر.)صحيح ومثله عن ■  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ََّل يَُصوُم إَّلَّ َمْن أَْجَمَع الصِّ

 عائشة وحفصة أمهات المؤمنين رضي َّللا عنهن (

 627]َمْسأَلَةٌ نَِسَي أَْن يَْنِوَي ِمْن اللَّْيِل فِي َرَمَضاَن[م

ْن نَِسَي أَْن يَْنِوَي ِمْن اللَّْيِل فِي َرَمَضاَن فَأَيُّ َوْقٍت َذَكَر ِمْن النَّهَاِر قال ابن حزم: َومَ 

فَإِنَّهُ يَْنِوي  -َسَواٌء أََكَل َوَشِرَب َوَوِطَئ أَْو لَْم يَْفَعْل َشْيئًّا ِمْن َذلَِك  -التَّالِي لِتِْلَك اللَّْيلَِة 

ْوَم ِمْن َوْقتِِه إَذا َذَكَر، وَ  ا، الصَّ ائُِم، َويُْجِزئُهُ َصْوُمهُ َذلَِك تَام ًّ ا يُْمِسُك َعْنهُ الصَّ يُْمِسُك َعمَّ

َذلَِك فَََل َوََّل قََضاَء َعلَْيِه، َولَْو لَْم يَْبَق َعلَْيِه ِمْن النَّهَاِر، إَّلَّ ِمْقَداُر النِّيَِّة فَقَْط، فَإِْن لَْم يَْنِو كَ 

ِ تَ  ْبطَاِل َصْوِمِه، َوََّل يَْقِدُر َعلَى اْلقََضاِء ، َوَكَذلَِك َصْوَم لَهُ، َوهَُو َعاٍص ّلِِلَّ ٌد ِْلِ َعالَى ُمتََعمِّ

فََسَواٌء أََكَل َوَشِرَب َوَوِطَئ أَْو لَْم  -َمْن َجاَءهُ اْلَخبَُر بِأَنَّ ِهََلَل َرَمَضاَن ُرئَِي اْلبَاِرَحةَ 

: -اْلَخبَُر ِمْن َذلَِك اْليَْوِم َولَْو فِي آِخِرِه َكَما َذَكْرنَا فِي أَيِّ َوْقٍت َجاَء  -يَْفَعْل َشْيئًّا ِمْن َذلَِك 

ائُِم، َويُْجِزئُهُ  ا يُْمِسُك َعْنهُ الصَّ ْوَم َساَعةًّ َصحَّ اْلَخبَُر ِعْنَدهُ، َويُْمِسُك َعمَّ فَإِْن يَْنِوَي الصَّ

اِطٌل، َكَما قُْلنَا فِي الَّتِي قَْبلَهَا َسَواٌء َصْوُمهُ، َوََّل قََضاَء َعلَْيِه، فَإِْن لَْم يَْفَعْل فََصْوُمهُ بَ 

ا: َمْن َعلَْيِه َصْوُم نَْذٍر ُمَعيٍَّن فِي يَْوٍم بَِعْينِِه فَنَِسَي النِّيَّةَ َوَذَكَر بِالنَّ  هَاِر َسَواٌء، َوَكَذلَِك أَْيضًّ

ْهَرْيِن اْلُمتَتَابَِعْيِن فََكَما قُْلنَا َوََّل فَْرَق، َوَكَذلَِك َمْن نَِسَي النِّيَّةَ فِي لَْيلَ  ٍة ِمْن لَيَالِي الشَّ

اْلَواِجبَْيِن ثُمَّ َذَكَر بِالنَّهَاِر َوََّل فَْرَق َوَكَذلَِك َمْن نَاَم قَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس فِي َرَمَضاَن، أَْو 

ْهَرْيِن اْلُمتَتَابَِعْيِن، أَْو فِي نَْذٍر ُمَعيٍَّن فَلَْم يَْنتَبِْه إَّلَّ   بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر أَْو فِي َشْيٍء فِي الشَّ

..فَلَْو لَْم يَْذُكْر فِي َشْيٍء ِمْن اْلُوُجوِه الَّتِي  -َكَما قُْلنَا  -ِمْن نَهَاِر َذلَِك اْليَْوِم، َولَْو فِي آِخِرِه 

يَُصْم َذلَِك اْليَْوَم َوََّل قََضاَء  : فَََل إْثَم َعلَْيِه، َولَمْ -َذَكْرنَا، َوََّل اْستَْيقََظ َحتَّى َغابَْت الشَّْمُس 

 َعلَْيِه.

َدْت -بُْرهَاُن قَْولِنَا  ِ تََعالَى: }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ : قَْوُل َّللاَّ

ِ ٥قُلُوبُُكْم{ ]اْلحزاب:  ُ َعلَ  -[ َوَكَذلَِك قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ُرفَِع َعْن : »-ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ
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تِي اْلَخطَأُ َوالنِّْسيَاُن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ  َوُكلُّ َمْن َذَكْرنَا نَاٍس، أَْو ُمْخِطٌئ َغْيُر « . أُمَّ

 َعاِمٍد، فَََل ُجنَاَح َعلَْيِه.

 -أقوال الفقهاء:

ا فِي أَوَّ ■  ِل يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن ثُمَّ َعلَِم أَنَّ اْلِهََلَل ُرئَِي اْختَلََف النَّاُس فِيَمْن أَْصبََح ُمْفِطرًّ

 -اْلبَاِرَحةَ َعلَى أَْقَواٍل:

بمثل قول المؤلف أنه ينوي ويصم بقية يومه يقول : على بن أبي طالب و عمر بن ☆

 عبد العزيز.

يَاَم ِمْن اللَّْيِل، َولَْم يََرْوا ☆ . )ُ اْبِن َمْسُعوٍد، َوبِِه  ََّل يَُصوُم، ِْلَنَّهُ لَْم يَْنِو الصِّ فِيِه قََضاءًّ

 يَقُوُل َداُود َوأَهل الظاهر(

 يَأُْكُل بَقِيَّتَهُ َويَْقِضيِه.)عطاء( ☆

. َوقَاَل  ☆ ائُِم، َوََّل يُْجِزئُهُ، َوَعلَْيِه قََضاُؤهُ.) َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ ا يُْمِسُك الصَّ يُْمِسُك فِيِه َعمَّ

َواِل فَقَْط، بِِه أَبُو َحنِيفَةَ  ةًّ، ُدوَن َمْن لَْم يَأُْكْل؛ َوفِيَمْن َعلَِم اْلَخبََر بَْعَد الزَّ فِيَمْن أََكَل َخاصَّ

 أََكَل أَْو لَْم يَأُْكْل(

 -األحاديث واآلثار:

ِذ اْبِن َعْفَراَء قَالَْت ■  بَيِِّع بِْنِت ُمَعوِّ ِ »َعْن الرُّ ُ عَ  -أَْرَسَل َرُسوُل َّللاَّ  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا فَْليُتِمَّ  َغَداةَ َعاُشوَراَء إلَى قَُرى اْْلَْنَصاِر الَّتِي َحْوَل اْلَمِدينَِة: َمْن َكاَن أَْصبََح َصائِمًّ

ا فَْليُتِمَّ بَقِيَّةَ يَْوِمهِ   صحيح(«)َصْوَمهُ، َوَمْن َكاَن أَْصبََح ُمْفِطرًّ

ِ »َعْن َسلََمةَ ْبِن اْْلَْكَوِع قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ َرُجَلًّ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

َن فِي النَّاِس: َمْن َكاَن لَْم يَُصْم فَْليَُصْم، َوَمْن َكاَن  أَْسلََم يَْوَم َعاُشوَراَء، فَأََمَرهُ أَْن يَُؤذِّ

 صحيح(«)أََكَل فَْليُتِمَّ ِصيَاَمهُ إلَى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَر النَّبِيُّ »ْكَوِع قَاَل: َعْن َسلََمةَ ْبِن اْْلَ ■  َرُجَلًّ ِمْن أَْسلََم أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

ْن فِي النَّاِس: إنَّ َمْن أََكَل فَْليَُصْم بَقِيَّةَ يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أََكَل فَْليَُصْم، فَإِنَّ اْليَْومَ  يَْوُم  أَذِّ

 .)صحيح(« َعاُشوَراءَ 

ْوِم َعلَْيِه؛ َوُكلُّ َمْن َذَكْرنَا ق ال المؤلف: َوإِنََّما نََزَل هََذا اْلُحْكُم فِيَمْن لَْم يَْعلَْم بُِوُجوِب الصَّ

ْوِم َعلَْيِهْم، فَُحْكُمهُْم ُكلِِّهْم هَُو  -ِمْن نَاٍس، أَْو َجاِهٍل، أَْو نَائٍِم  - فَلَْم يَْعلَُموا ُوُجوَب الصَّ

ِ  اْلُحْكُم الَِّذي ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجَعلَهُ َرُسوُل َّللاَّ ِمْن اْستِْدَراِك النِّيَِّة فِي اْليَْوِم  -َصلَّى َّللاَّ

ا، َوَجَعَل  َي َمْن فََعَل َذلَِك َصائِمًّ اْلَمْذُكوِر َمتَى َما َعلُِموا بُِوُجوِب َصْوِمِه َعلَْيِهْم، َوُسمِّ

ا ..  فِْعلَهُ َصْومًّ
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ِه قَاَل: َعْن َعْبِد الرَّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَْيُت النَّبِيَّ »ْحَمِن ْبِن َسلََمةَ َعْن َعمِّ  -َصلَّى َّللاَّ

وا يَْوَمُكْم هََذا  -يَْعنِي فِي َعاُشوَراَء  فَقَاَل: ُصْمتُْم يَْوَمُكْم هََذا؟ قَالُوا: ََّل، قَاَل: فَأَتِمُّ

قَانٍِع َمْولَى بَنِي أَبِي الشََّواِرِب يَُكنَّى أَبَا  )موضوع() َوَعْبُد اْلبَاقِي ْبنُ « َواْقُضوا

إْحَدى َوَخْمِسيَن َوثَََلثِِمائٍَة، َوقَْد اْختَلَطَ َعْقلُهُ قَْبَل َمْوتِِه  -هـ  ٥٥اْلُحَسْيِن، َماَت َسنَةَ 

ْملَةًّ َوأَْحَمُد ْبُن َعلِيِّ ْبِن بَِسنٍَة، َوهَُو بِاْلُجْملَِة ُمْنَكُر اْلَحِديِث، َوتََرَكهُ أَْصَحاُب اْلَحِديِث جُ 

 ُمْسلٍِم َمْجهُوٌل(

 ■ ِ ِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْحَمِن ْبِن اْلِمْنهَاِل ْبِن َسلََمةَ اْلُخَزاِعيُّ َعْن َعمِّ ُ  -َعْن َعْبِد الرَّ َصلَّى َّللاَّ

 -أََكْلنَا، قَاَل: ُصوُموا بَقِيَّةَ يَْوِمُكْم  ُصوُموا اْليَْوَم قَالُوا: إنَّا قَدْ »قَاَل ِْلَْسلََم:  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 « .يَْعنِي َعاُشوَراءَ 

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل يَْوَم َعاُشوَراَء: َمْن لَْم يَأُْكْل فَْليَُصْم، َوَمْن أََكَل فَْليُتِمَّ ■ 

 بَقِيَّةَ يومه.

َل النَّهَاِر فَْليَأُْكْل آِخَرهُ.)صحيح( أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد قَاَل: َمْن أََكلَ ■   أَوَّ

ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَأُْمُر بَِصْوِم  -َصلَّى َّللاَّ

ا فُِرَض َرَمَضاُن لَْم  يَأُْمْرنَا َولَْم يَْنهَنَا َعْنهُ َعاُشوَراَء َويَُحثُّنَا َعلَْيِه َويَتََعاهَُدنَا ِعْنَدهُ، فَلَمَّ

 )صحيح(« َولَْم يَتََعاهَْدنَا ِعْنَدهُ 

بَْيِر َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: ■  ِ »َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه السَََّلُم  -قَاَل ِعَراٌك: فَقَاَل « َرَمَضانُ أََمَر بِِصيَاِم َعاُشوَراَء، َحتَّى فُِرَض  -َوَسلََّم 

 )صحيح(« َمْن َشاَء فَْليَُصْمهُ َوَمْن َشاَء فَْليُْفِطْرهُ : »-

ِع إَلَّ بِنِيٍَّة ِمْن اللَّْيِل[م  637]َمْسأَلَةٌ ََل يُْجِزُئ َصْوُم التَّطَوُّ

ِع إَّلَّ بِ  نِيٍَّة ِمْن اللَّْيِل، َوََّل َصْوُم قََضاِء َرَمَضاَن، قال ابن حزم: َوََّل يُْجِزُئ َصْوُم التَّطَوُّ

ْمنَا، أَْو اْلَكفَّاَراِت إَّلَّ َكَذلَِك، ِْلَنَّ النَّصَّ َوَرَد بِأَْن ََّل َصْوَم لَِمْن لَْم يُبَيِّْتهُ ِمْن اللَّْيِل َكَما قَ  دَّ

ا ُمتَ  َعيِّنًّا فِي َوْقٍت بَِعْينِِه، َوبَقَِي َسائُِر َذلَِك َولَْم يَُخصَّ النَّصُّ ِمْن َذلَِك إَّلَّ َما َكاَن فَْرضًّ

.  َعلَى النَّصِّ اْلَعامِّ

 -أقوال الفقهاء :

 بمثل قول المؤلف يقول : َمالٍِك؛ َوأَبِو ُسلَْيَماَن َوَغْيِرِهَما.■

تبييت النية من الليل ليست شرطا لصحة صيام التطوع)عائشة أم المؤمنين وأبو ■

ة وابن مسعود وحذيف ومعاذ وأبو أيوب وعطاء وسعيد بن الدرداء وأبو هرير

 المسيب (
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ائُِم بِاْلِخيَاِر َما بَْينَهُ َوبَْيَن نِْصِف النَّهَاِر فإن انتصف النهار فَل خيار له .)على ■  الصَّ

 وابن عباس وابن عمر والشعبي والنخعي (

ائُِم بِاْلِخيَاِر َما بَْينَهُ َوبَْيَن نِْصِف النَّ ■  هَاِر، فَإَِذا َجاَوَز َذلَِك فَإِنََّما لَهُ بِقَْدِر َما بَقَِي ِمْن الصَّ

 النَّهَاِر.)مجاهد(

ْوِم ■  ْوُم، فَإِْن أَْفطََر فََعلَْيِه اْلقََضاُء، َوإِْن هَمَّ بِالصَّ ُجُل فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه الصَّ َر الرَّ إَذا تََسحَّ

ْن َشاَء أَْفطََر؛ فَإِْن َسأَلَهُ إْنَساٌن فَقَاَل: أََصائٌِم أَْنَت؟ فَقَاَل: فَهَُو بِاْلِخيَاِر، إْن َشاَء َصاَم َوإِ 

ْوُم إَّلَّ أَْن يَقُوَل: إْن َشاَء، فَإِْن قَالَهَا فَهَُو بِاْلِخيَاِر؛ إْن َشاَء  نََعْم، فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه الصَّ

 َصاَم َوإِْن َشاَء أَْفطََر.)الحسن البصري(

: فَلَهُ أَْن يَْنِوَي -َح َوهَُو يَْنِوي اْلفِْطَر إَّلَّ أَنَّهُ لَْم يَأُْكْل َوََّل َشِرَب َوََّل َوِطَئ َمْن أَْصبَ ■ 

، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل( ْوَم َما لَْم تَِغْب الشَّْمُس.) ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ  الصَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ  أَنَّ »َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعائَِشةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهَا: هَْل  -َصلَّى َّللاَّ

ةًّ: ِمْن َغَداٍء؟ قُْلنَا: ََّل، قَاَل: فَإِنِّي إَذْن َصائِمٌ  َوقَاَل لَهَا « . ِعْنَدُكْم ِمْن َشْيٍء؟ َوقَاَل َمرَّ

ةًّ أُْخَرى:  ْهِدَي لَنَا َحْيٌس، قَاَل: أََما إنِّي أَْصبَْحُت هَْل ِعْنَدُكْم ِمْن َشْيٍء؟ قُْلنَا: نََعْم، أُ »َمرَّ

ْوَم فَأََكلَ   )صحيح(« أُِريُد الصَّ

يَاَم ِمْن اللَّْيِل، َوََّل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: إَّلَّ أَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّهُ  لَْم يَُكْن نََوى الصِّ

ْوَم بَْعَد َذلَِك، َولَْو َكاَن هََذا فِي َذلَِك أَْصبََح ُمْفطِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ  ا ثُمَّ نََوى الصَّ رًّ

ا ثُمَّ يُْفِطُر، -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْلَخبَِر لَقُْلنَا بِِه، لَِكْن فِيِه: أَنَّهُ  ا َصائِمًّ عًّ ، َكاَن يُْصبُِح ُمتَطَوِّ

ا لَْم يَُكْن فِي اْلَخبَِر َما َذَكْرنَا، َوَكاَن قَْد َوهََذا ُمبَاٌح ِعْنَدنَا ََّل نَْكَرهُهُ، َكَما فِي اْلَخبَ  ِر، فَلَمَّ

لَْم يَُجْز أَْن نَْتُرَك هََذا « ََّل ِصيَاَم لَِمْن لَْم يُبَيِّْتهُ ِمْن اللَّْيلِ » -َعلَْيِه السَََّلُم  -َصحَّ َعْنهُ 

 اْليَقِيَن لِظَنٍّ َكاِذٍب.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َعْن بَْعِض أَْزَواِج النَّبِيِّ ■  ُ  -َكاَن النَّبِيُّ »قَالَْت:  -لَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْومَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ضعيف()ليث بن أبي «)يَِجيُء فَيَْدُعو بِالطََّعاِم فَََل يَِجُدهُ فَيَْفِرُض الصَّ

 سليم ضعيف(

ُ َعلَ  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ْوَم ثُمَّ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َكاَن يُْصبُِح َولَْم يَْجَمْع الصَّ

ضعيف() لَْيٌث َضِعيٌف، َويَْعقُوُب ْبُن َعطَاٍء: هَالٌِك، َوِمْن ُدونِِه «)يَْبُدو لَهُ فَيَُصومُ 

 ظُلَُماٌت بَْعُضهَا فَْوَق بَْعٍض(
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َحى، فَيَقُوُل: هَْل ِعْنَدُكْم ِمْن َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: إنَّ أَبَا َطْلَحةَ َكاَن يَأْتِ ■  ي أَْهلَهُ ِمْن الضُّ

َغَداٍء؟ فَإِْن قَالُوا: ََّل، قَاَل: فَأَنَا َصائٌِم، َوقَاَل اْبُن أَبِي ُعْتبَةَ: َعْن أَبِي أَيُّوَب اْْلَْنَصاِريِّ 

 بِِمْثِل فِْعِل أَبِي طَْلَحةَ َسَواٌء َسَواٌء.)صحيح(

ْوَم، َعْن َعائَِشةَ أُمِّ ا■  ا َوأَنَا أُِريُد الصَّ ْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: إنِّي َْلُْصبُِح يَْوَم طُْهِري َحائِضًّ

 فَأَْستَبِيُن طُْهِري فِيَما بَْينِي َوبَْيَن نِْصِف النَّهَاِر فَأَْغتَِسُل ثُمَّ أَُصوُم.

ْرَداِء َكاَن إَذا أَْصبََح سَ ■  أََل أَْهلَهُ اْلَغَداَء، فَإِْن لَْم يَُكْن؛ قَاَل: َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء، أَنَّ أَبَا الدَّ

 إنَّا َصائُِموَن.)صحيح وروى مثله عن معاذ بن جبل رضى َّللا عنه(

ا، فَيَقُوُل: هَْل ِمْن َطَعاٍم؟ فَيَِجُدهُ، أَْو ََّل يَِجُدهُ؛ ■ عن أبي هريرة أنه َكاَن يُْصبُِح ُمْفِطرًّ

 فَيُتِمُّ َذلَِك اْليَْوَم.)صحيح(

ْوَم فَأَْنَت بِاْلِخيَاِر: إْن  ■ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا أَْصبَْحَت َوأَْنَت تُِريُد الصَّ

ْوَم ِمْن اللَّْيِل.  ِشْئَت ُصْمَت َوإِْن ِشْئَت أَْفطَْرَت؛ إَّلَّ أَْن تَْفِرَض َعلَى نَْفِسَك الصَّ

: أَنَّ َرُجَلًّ َسأََل َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَا■  ْوَم؟ فَقَاَل لَهُ َعلِيٌّ لٍِب، فَقَاَل: أَْصبَْحُت َوََّل أُِريُد الصَّ

 أَْنَت بِاْلِخيَاِر بَْينََك َوبَْيَن نِْصِف النَّهَاِر، فَإِْن اْنتََصَف النَّهَاُر فَلَْيَس لََك أَْن تُْفِطَر.

ائُِم بِاْلِخيَاِر َما بَْينَهُ ■  َوبَْيَن نِْصِف النَّهَاِر؛ قَاَل اْبُن عن ابن عباس وابن عمر : الصَّ

ا. ا َكاَن َصْومًّ  ُعَمَر: َما لَْم يُْطِعْم، فَإِْن بََدا لَهُ أَْن يُْطِعَم طَِعَم، َوإِْن بََدا لَهُ أَْن يَْجَعلَهُ َصْومًّ

يَاِم فَهَُو بِاْلِخيَاِر َما■  لَْم يَتََكلَّْم، َحتَّى يَْمتَدَّ  َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: َمْن َحدََّث نَْفَسهُ بِالصِّ

 النَّهَاُر.

 قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: إنَّ أََحَدُكْم بِأََحِد النَّظََرْيِن َما لَْم يَأُْكْل أَْو يَْشَرْب.■ 

 637]َمْسأَلَةٌ َمَزَج نِيَّةَ َصْوم فرض بِفَْرٍض آَخَر[م

ٍع، أَْو فََعَل َذلَِك فِي َصََلٍة أَْو َزَكاٍة،  َوَمْن َمَزَج نِيَّةَ َصْوٍم فُِرَض بِفَْرٍض آَخَر أَوْ  بِتَطَوُّ

، أَْو ُعْمَرٍة، أَْو ِعْتٍق  : لَْم يُْجِزِه لَِشْيٍء ِمْن ُكلِّ َذلَِك َوبَطََل َذلَِك اْلَعَمُل ُكلُّهُ، -أَْو َحجٍّ

ا، أَْو ُعْمَرةًّ أَْو ِعتْ  ا َكاَن أَْو َصََلةًّ، أَْو َزَكاةًّ، أَْو َحج ًّ قًّا، إَّلَّ َمْزُج اْلُعْمَرِة بِاْلَحجِّ َصْومًّ

ِزُم لَهُ ، بُْرهَاُن َذلَِك  ِ تََعالَى: -لَِمْن أَْحَرَم َوَمَعهُ اْلهَْدُي فَقَْط، فَهَُو ُحْكُمهُ الَلَّ : قَْوُل َّللاَّ

يَن{ ]البينة:  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ ْخََل ٥}َوَما أُِمُروا إَِّل لِيَْعبُُدوا َّللاَّ ُص هَُو أَْن يَْخلَُص [ َواْْلِ

 ِ ُ تََعالَى بِِه فِيِه فَقَْط، َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ  -اْلَعَمُل اْلَمأُْموُر بِِه لِْلَوْجِه الَِّذي أََمَرهُ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َلًّ بِآَخَر فَقَْد فََمْن َمَزَج َعمَ « َمْن َعِمَل َعَمَلًّ لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ : »-َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِ تََعالَى َوََّل أَْمُر َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعِمَل َعَمَلًّ لَْيَس َعلَْيِه أَْمُر َّللاَّ فَهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

 بَاِطٌل َمْرُدوٌد .

 -أقوال الفقهاء:
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، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِ ■  ِهْم.قول المؤلف هو قول : َمالٍِك َوالشَّافِِعيِّ

من صام أو صلى أو حج أو زكى بنية الفرض والتطوع فَإِنَّ ُكلَّ َذلَِك يُْجِزئُهُ ِمْن ■

ُع فِي  ِة اْلفَْرِض، َويَْبطُُل التَّطَوُّ َصََلِة اْلفَْرِض َوَصْوِم اْلفَْرِض، َوَزَكاِة اْلفَْرِض، َوَحجَّ

 ُكلِّ َذلَِك.)أبو يوسف(

ََلةُ فَتَْبطُُل ■  ا الصَّ ٍع أَمَّ ْوُم  -َوََّل تُْجِزئُهُ، ََّل َعْن فَْرٍض َوََّل َعْن تَطَوُّ َكاةُ، َوالصَّ ا الزَّ َوأَمَّ

ا، َويَْبطُُل اْلفَْرُض  ا فِيِهَما َجِميعًّ عًّ ا اْلَحجُّ فَيُْجِزئُهُ َعْن  -فَيَُكوُن فِْعلُهُ َذلَِك تَطَوُّ َوأَمَّ

ُع.)محمد بن الحسن(  اْلفَْرِض َويَْبطُُل التَّطَوُّ

ا فَهَُو قََضاُؤهُ َوإِْن لَْم يُِرْدهُ ، وَمْن َجَعَل  ■ عًّ َوَمْن َكاَن َعلَْيِه قََضاُء َرَمَضاَن فََصاَم تَطَوُّ

يَْعنِي َمْن  -َعلَْيِه َصْوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن: إْن َشاَء َصاَم َشْعبَاَن َوَرَمَضاَن، َوأَْجَزأَ َعْنهُ 

 فََرَضهُ َونََذَرهُ.)مجاهد(

 632َمْسأَلَةٌ نََوى َوُهَو َصائٌِم إْبطَاَل َصْوِمِه[م]

ا ِْلَنَّهُ فِي  َد َذلَِك َذاِكرًّ قال ابن حزم :َوَمْن نََوى َوهَُو َصائٌِم إْبطَاَل َصْوِمِه بَطََل، إَذا تََعمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -َصْوٍم َوإِْن لَْم يَأُْكْل َوََّل َشِرَب َوََّل َوِطَئ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ  -َّللاَّ

فََصحَّ يَقِينًّا أَنَّ َمْن نََوى إْبطَاَل َما هَُو فِيِه « إنََّما اْْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى»

ْوِم فَلَهُ َما نََوى بِقَْولِِه  ََلةُ َوالسَََّلُم  -ِمْن الصَّ اَرَضتُهُ، َوهَُو الَِّذي ََّل تَِحلُّ ُمعَ  -َعلَْيِه الصَّ

هُ َشْيئًّا،  ا ِْلَنَّهُ فِي َصْوٍم لَْم يَُضرَّ ْوِم، فَلَهُ بُْطََلنُهُ، فَلَْو لَْم يَُكْن َذاِكرًّ قَْد نََوى بُْطََلَن الصَّ

َدْت قُلُوبُ  ِ تََعالَى: }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ ُكْم{ لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .٥]اْلحزاب: 

َوهََكَذا اْلقَْوُل فِيَمْن نََوى إْبطَاَل َصََلٍة هَُو فِيهَا، أَْو َحجٍّ هَُو فِيِه، َوَسائُِر اْْلَْعَماِل ُكلِّهَا 

ا، َولَْم يُْبِطلْ  بَِذلَِك  َكَذلَِك، فَلَْو نََوى َذلَِك بَْعَد تََماِم َصْوِمِه أَْو أَْعَمالِِه اْلَمْذُكوَرِة َكاَن آثِمًّ

ْت َكَما أُِمَر.. ْت َوتَمَّ  َشْيئًّا ِمْنهَا؛ ِْلَنَّهَا ُكلَّهَا قَْد َصحَّ

ْرب أَْو اْلَوْطء أَْو اْلقَْيء َوُهَو َصائِم[م َد اأْلَْكل أَْو الشُّ  633]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ

ْرِب، أَْو تََعمُّ  ُد الشُّ ُد اْْلَْكِل، أَْو تََعمُّ ْوَم: تََعمُّ ُد َويُْبِطُل الصَّ ُد اْلَوْطِء فِي اْلفَْرِج؛ أَْو تََعمُّ

اْلقَْيِء؛ َوهَُو فِي ُكلِّ َذلَِك َذاِكٌر لَِصْوِمِه، َوَسَواٌء قَلَّ َما أََكَل أَْو َكثَُر، أَْخَرَجهُ ِمْن بَْيِن 

 أَْسنَانِِه أَْو أََخَذهُ ِمْن َخاِرِج فَِمِه فَأََكلَهُ.

ِ تََعالَى: }فَاآلَن َوهََذا ُكلُّهُ ُمْجَمٌع َعلَْيِه إ ا ُمتَيَقَّنًّا، إَّلَّ فِيَما نَْذُكُرهُ، َمَع قَْوِل َّللاَّ ْجَماعًّ

ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ اْلَْبيَُض ِمَن  بَاِشُروهُنَّ َواْبتَُغوا َما َكتََب َّللاَّ

يَاَم إِلَى اللَّْيِل{ ]البقرة: اْلَخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَ  وا الصِّ  [ .٥٨١تِمُّ
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َي أَْكَلًّ  ُدهُ يُْبِطُل  -أَيُّ َشْيٍء َكاَن  -وقال أيضا: َوإِنََّما اْلَحقُّ اْلَواِضُح فَإِنَّ ُكلَّ َما ُسمِّ فَتََعمُّ

يُق  ا الرِّ ْوَم، َوأَمَّ ْوَم فَََل ِخََلَف فِي أَْن تََعمَّ  -فَقَلَّ أَْو َكثَُر  -الصَّ  -َد اْبتََِلَعهُ ََّل يَْنقُُض الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق..  َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء :

َد أَْن يَتَقَيَّأَ أَقَلَّ ِمْن ِمْلِء فِيِه لَْم يَْبطُْل بَِذلَِك َصْوُمهُ، فَإِْن َكاَن ِمْلَء فِيِه فَأَْكثَ ■  َر، َمْن تََعمَّ

 بَطََل َصْوُمهُ.)الحنفية(

ِمْن بَْيِن أَْسنَانِِه َشْيٌء ِمْن بَقِيَِّة َسُحوِرِه َكاْلَجِذيَذِة َوَشْيٌء ِمْن  -َوهَُو َصائٌِم  -ْن َخَرَج مَ ■ 

.)الحنفية والمالكية( ا لَِصْوِمِه فََصْوُمهُ تَامٌّ ا لِبَْلِعِه َذاِكرًّ  اللَّْحِم َونَْحُو َذلَِك فَبَلََعهُ َعاِمدًّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن َذَرَعهُ اْلقَْيُء َوهَُو »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َصائٌِم فَلَْيَس َعلَْيِه قََضاٌء، َوَمْن اْستَقَاَء فَْليَْقضِ 

ْوم[  ُد اْلَمْعِصيَة أَْثنَاء الصَّ  637م]َمْسأَلَةٌ تََعمُّ

ُد ُكلِّ َمْعِصيٍَة قال ابن  ا تََعمُّ ْوَم أَْيضًّ أَيِّ َمْعِصيٍَة َكانَْت، ََّل نَُحاِش  -حزم: َويُْبِطُل الصَّ

ا لَِصْوِمِه، َكُمبَاَشَرِة َمْن ََّل يَِحلُّ لَهُ ِمْن أُْنثَى أَْو َذَكٍر، أَْو  -َشْيئًّا  ا َذاِكرًّ إَذا فََعلَهَا َعاِمدًّ

اْلُمبَاَحتَْيِن لَهُ ِمْن أُْنثَى أَْو َذَكٍر، أَْو إْتيَاٍن فِي ُدبُِر اْمَرأَتِِه أَْو أََمتِِه أَْو تَْقبِيِل اْمَرأَتِِه َوأََمتِِه 

ِد تَْرِك َصََلٍة، أَْو ظُْلٍم، أَْو َغْيِر َذلَِك ِمْن  َغْيِرِهَما، أَْو َكِذٍب، أَْو ِغيبٍَة، أَْو نَِميَمٍة، أَْو تََعمُّ

 ْرِء فِْعلُهُ.ُكلِّ َما َحُرَم َعلَى اْلمَ 

 -األحاديث واآلثار:

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَاُم ُجنَّةٌ فَإَِذا » -َصلَّى َّللاَّ َوالصِّ

اتَلَهُ؟ فَْليَقُْل: إنِّي َكاَن يَْوُم َصْوِم أََحِدُكْم فَََل يَْرفُْث يَْوَمئٍِذ، َوََّل يَْصَخْب فَإِْن َسابَّهُ أََحٌد أَْو قَ 

 صحيح(«)َصائِمٌ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ يَاُم ُجنَّةٌ، فَإَِذا »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ الصِّ

ا فَََل يَْرفُْث َوََّل يَْجهَْل، فَإِْن اْمُرٌؤ قَاتَلَهُ أَْو َشاتَمَ  « هُ؟ فَْليَقُْل: إنِّي َصائِمٌ َكاَن أََحُدُكْم َصائِمًّ

 )صحيح(

ْوِم، فََكاَن َمْن فََعَل َشْيئًّا  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَنَهَى  فَِث َواْلَجْهِل فِي الصَّ َعْن الرَّ

ا لَِصْوِمِه  -ِمْن َذلَِك  ا َذاِكرًّ فَلَْم يَُصْم،  لَْم يَُصْم َكَما أُِمَر، َوَمْن لَْم يَُصْم َكَما أُِمَر، -َعاِمدًّ

فَِث َواْلَجْهِل، َوهُ  ُ تََعالَى بِِه، َوهَُو السَّالُِم ِمْن الرَّ يَاِم الَِّذي أََمَرهُ َّللاَّ َما ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِالصِّ

اِن ُكلَّ َمْعِصيَةٍ   اْسَماِن يَُعمَّ
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ِ َحاَجةٌ َمْن لَْم يََدْع قَْوَل »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنَّ النَّبِيَّ قَاَل: ■  وِر َواْلَعَمَل بِِه فَلَْيَس ّلِِلَّ الزُّ

 )صحيح(« فِي أَْن يََدَع طََعاَمهُ َوَشَرابَهُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعبَْيٍد َمْولَى َرُسوِل َّللاَّ ِ » -َصلَّى َّللاَّ ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا أَتَى َعلَى اْمَرأَتَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ْيِن َصائَِمتَْيِن تَْغتَابَاِن النَّاَس فَقَاَل لَهَُما: قِيئَا، فَقَاَءتَا قَْيحًّ

ا َعبِيطًّا، ثُمَّ قَاَل  ا َولَْحمًّ : هَا إنَّ هَاتَْيِن َصاَمتَا َعْن اْلَحََلِل َوأَْفطََرتَا -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَدمًّ

 )صحيح(« َعلَى اْلَحَرامِ 

ا ِخََلفُهُ. -َعلَْيِه السَََّلُم  - قال المؤلف: َوأَْخبَرَ   أَنَّ اْلُمْغتَابَةَ ُمْفِطَرةٌ َوهََذا َما ََّل يََسُع أََحدًّ

َراِب َوالطََّعاِم ■  يَاُم ِمْن الشَّ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب وعلى بن أبي طالب: لَْيَس الصِّ

 .)صحيح(َوْحَدهُ؛ َولَِكنَّهُ ِمْن اْلَكِذِب، َواْلبَاِطِل َواللَّْغوِ 

 ■ ِ : إَذا ُصْمت فَْليَُصْم َسْمُعَك، َوبََصُرَك، َولَِسانَُك َعْن -قَاَل َجابٌِر هَُو اْبُن َعْبِد َّللاَّ

اْلَكِذِب َواْلَمأْثَِم، َوَدْع أََذى اْلَخاِدِم َوْليَُكْن َعلَْيَك َوقَاٌر، َوَسِكينَةٌ يَْوَم ِصيَاِمَك، َوََّل تَْجَعْل 

.)صحيح(يَْوَم فِْطِرَك وَ   يَْوَم َصْوِمَك َسَواءًّ

: إَذا ُصْمت فَتََحفَّْظ َما اْستَطَْعت، فََكاَن طَلِيٌق إَذا ■  عن َطلِيِق ْبِن قَْيٍس قَاَل قَاَل أَبُو َذرٍّ

 َكاَن يَْوُم ِصيَاِمِه َدَخَل فَلَْم يَْخُرْج إَّلَّ إلَى َصََلٍة.)صحيح(

ائُِم أَْفطََر.)صحيح(َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: إَذا اْغتَ ■   اَب الصَّ

عن أبي المتوكل الناجي َكاَن أَبُو هَُرْيَرةَ َوأَْصَحابُهُ إَذا َصاُموا َجلَُسوا فِي اْلَمْسِجِد ■ 

 َوقَالُوا: نُطَهُِّر ِصيَاَمنَا.)صحيح(

ِد مسألة من تعمد المعصية ذاكرا لصومه أفطر بذلك َوََل يَْقِدُر َعلَى قََضائِه إَلَّ فِي  تََعمُّ

 637اْلقَْيِء.م

ِد اْلقَْيِء قَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل -قال ابن حزم: بُْرهَاُن َذلَِك  : أَنَّ ُوُجوَب اْلقََضاِء فِي تََعمُّ

ْرِب أَْو اْلَوْطِء: نَصٌّ بِإِيَجاِب  ِد لِْْلَْكِل أَْو الشُّ ْوِم بِالتََّعمُّ ِ .. َولَْم يَأِْت فِي فََساِد الصَّ َّللاَّ

ِحيِح اْلُمقِيِم اْلَعاقِِل اْلبَالِِغ،  -ََّل َغْيَرهُ  -َضاِء، َوإِنََّما اْفتََرَض تََعالَى َرَمَضاَن اْلقَ  َعلَى الصَّ

ُ تََعالَى بِِه، فَهَُو بَاِطٌل، َوََّل فَْرَق  فَإِيَجاُب ِصيَاِم َغْيِرِه بََدَّلًّ ِمْنهُ إيَجاُب َشْرٍع لَْم يَأَْذْن َّللاَّ

ى فَيَقُوُل قَائٌِل: إنَّ َصْوَم َغْيِرِه يَنُوُب َعْنهُ، بَْيَن أَْن يُوجِ  ُ تََعالَى َصْوَم َشْهٍر ُمَسم ًّ َب َّللاَّ

: َوبَْيَن َمْن قَاَل: إنَّ اْلَحجَّ إلَى َغْيِر َمكَّةَ يَنُوُب َعْن اْلَحجِّ إلَى -بَِغْيِر نَصٍّ َواِرٍد فِي َذلَِك 

ََلةَ إلَى َغْيِر الْ  ََلِة إلَى اْلَكْعبَِة، َوهََكَذا فِي ُكلِّ َشْيٍء ، َمكَّةَ، َوالصَّ َكْعبَِة تَنُوُب َعْن الصَّ

ِ فََل تَْعتَُدوهَا{ ]البقرة:  ُ تََعالَى: }تِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  [ .٢٢٢قَاَل َّللاَّ

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:   [ .٥َوقَاَل تََعالَى: }َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

  -حاديث واآلثار:األ
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ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَر الَِّذي أَْفطََر فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ا فَهُ اْبُن َمِعيٍن «)َرَمَضاَن بِاْلَكفَّاَرِة َوأَْن يَُصوَم يَْومًّ ضعيف() َأَبُو أَُوْيٍس َضِعيٌف، َضعَّ

 َوَغْيُرهُ(

ِ »بِي هَُرْيَرةَ َعْن أَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أى المجامع -أََمَرهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ا -لزوجته فَهُ أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َواْبُن «)بِأَْن يَُصوَم يَْومًّ ضعيف() َِهَشاُم ْبُن َسْعٍد َضعَّ

َوايَةَ عَ   ْنهُ يَْحيَى ْبُن َسِعيٍد اْلقَطَّاُن(َمِعيٍن، َوَغْيُرهَُما، َولَْم يَْستَِجْز الرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  قَاَل لِْلَواِطِئ فِي َرَمَضاَن اْقِض  -َصلَّى َّللاَّ

ا َمَكانَهُ  ، َوقَ « يَْومًّ فَهُ اْلبَُخاِريُّ اَل اْبُن ؟ )ضعيف()ََعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن ُعَمَر: َضِعيٌف، َضعَّ

: هَُو ُمْنَكُر اْلَحِديِث( ِجْستَانِيُّ  َمِعيٍن: لَْيَس بَِشْيٍء، َوقَاَل أَبُو َداُود السِّ

ِه َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ا َمَكانَهُ أََمَر اْلَواِطَئ فِي نَهَاِر َرَمضَ  اَج ََّل َشْيَء، ثُمَّ « اَن أَْن يَُصوَم يَْومًّ )ضعيف() اْلَحجَّ

 ِهَي َصِحيفَةٌ(

ِ »َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَء أَْعَرابِيٌّ إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ يَْضِرُب نَْحَرهُ َويَْنتُِف َشْعَرهُ  ُ َعلَْيِه  -َويَقُوُل: هَلََك اْْلَْبَعُد، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  َصلَّى  -َوَما َذاَك؟ قَاَل: أََصْبُت أَْهلِي فِي َرَمَضاَن َوأَنَا َصائٌِم فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َرقَبَةًّ؟ قَاَل: ََّل، قَاَل: تَْستَِطيُع أَْن تُْهِدَي بََدنَةًّ؟  هَْل تَْستَِطيُع أَْن تَْعتِقَ  -َّللاَّ

 )ضعيف(« قَاَل: ََّل، قَاَل: فَاْجلِْس فَأُتَِي بَِعَرِق تَْمٍر َوَذَكَر بَاقَِي اْلَخبَرِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا ِمْن َمْن أَفْ » -َصلَّى َّللاَّ طََر يَْومًّ

« لَْم يَْقِض َعْنهُ ِصيَاُم الدَّْهِر َوإِْن َصاَمهُ  -ِمْن َغْيِر ُرْخَصٍة َوََّل َمَرٍض  -َرَمَضاَن 

 معروف العدالة(  )ضعيف()أبو المطوس غير

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  ا ِمْن  َمْن أَْفطَرَ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ يَْومًّ

ُ لَْم يَْقِض َعْنهُ َصْوُم الدَّْهرِ  -َرَمَضاَن  َصهَا َّللاَّ  .)ضعيف(« ِمْن َغْيِر ُرْخَصٍة َرخَّ

يَق قَاَل لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ■  دِّ : أَنَّ أَبَا بَْكٍر الصِّ ْحَمِن ْبِن اْلبَْيلََمانِيِّ َرِضَي  -َعْن َعْبِد الرَّ

ُ َعْنهَُما  َما أَْوَصاهُ بِِه: َمْن َصاَم َشْهَر َرَمَضاَن فِي َغْيِرِه لَْم يُْقبَْل ِمْنهُ َولَْو َصاَم فِي -َّللاَّ

 الدَّْهَر أَْجَمَع.

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ أُتَِي بَِشْيٍخ َشِرَب اْلَخْمَر فِي َرَمَضاَن، فَقَاَل لِْلَمْنَخَرْيِن ■ 

 ِصيَاٌم ثُمَّ َضَربَهُ ثََمانِيَن َوَصيََّرهُ إلَى الشَّاِم.)صحيح( لِْلَمْنَخَرْيِن ِوْلَدانُنَا
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َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أُتَِي بِالنََّجاِشيِّ قَْد َشِرَب اْلَخْمَر فِي َرَمَضاَن، فََضَربَهُ ثََمانِيَن، ثُمَّ ■ 

ِ َوإِْفطَاِرَك فِي َضَربَهُ ِمْن اْلَغِد ِعْشِريَن، َوقَاَل: َضَرْبنَاَك اْلِعْشِريَن لِجُ  ْرأَتَِك َعلَى َّللاَّ

 َرَمَضاَن.)صحيح(

 قال المؤلف ولم يذكر قضاء وَّل كفارة .

ا طُوُل ■  ا لَْم يَْقِضِه أَبَدًّ دًّ ا ِمْن َرَمَضاَن ُمتََعمِّ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َمْن أَْفطََر يَْومًّ

 الدَّْهِر.

ا ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْيِر ُرْخَصٍة لَْم يُْجِزِه ِصيَاُم الدَّْهِر َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: َمْن أَ ■َ ْفطََر يَْومًّ

 َوإِْن َصاَمهُ.

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُجَلًّ أَْفطََر فِي َرَمَضاَن، فَقَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ: ََّل يُْقبَُل ِمْنهُ َصْوُم ■ 

 َسنٍَة.)صحيح(

ا ِمْن أَيَّاِم َوِمْن طَِريِق اْلَعََلِء بْ  ْحَمِن َعْن أَبِيِه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: َمْن أَْفطََر يَْومًّ ِن َعْبِد الرَّ

ْنيَا. ا ِمْن أَيَّاِم الدُّ  َرَمَضاَن لَْم يَْقِضِه يَْومًّ

 637]َمْسأَلَةٌ اْلَمِريض َواْلُمَسافِر إَذا أَْفطََرا[م

فَقَْط: َوهُْم اْلَحائُِض، َوالنُّفََساُء فَإِنَّهَُما يَْقِضيَاِن  قال ابن حزم: َوََّل قََضاَء إَّلَّ َعلَى َخْمَسةٍ 

ا تُْقَصُر  أَيَّاَم اْلَحْيِض َوالنِّفَاِس، ََّل ِخََلَف فِي َذلَِك ِمْن أََحٍد، َواْلَمِريُض، َواْلُمَسافُِر َسفَرًّ

ََلةُ.  فِيِه الصَّ

ِ تََعالَى: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُ  ْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هُدًّى لِلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن اْلهَُدى لِقَْوِل َّللاَّ

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم  ا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريضًّ

 [ .٥٨٥أَُخَر{ ]البقرة: 

ا، بِاْلَخبَِر ا ا ُمْجَمٌع َعلَْيِه فِي اْلَمِريِض، َواْلُمتَقَيُِّئ َعْمدًّ لَِّذي َذَكْرنَا قَْبُل، َوهََذا ُكلُّهُ أَْيضًّ

ِ تََعالَى، ََّل إْثَم َعلَْيِهْم، إَّلَّ اْلُمتَقَيَِّئ، َوهَُو َذاكِ  ٌر؛ َواْلُمَسافِِر إَذا أَْفطََرا، َوُكلُّهُْم ُمِطيٌع ّلِِلَّ

 فَإِنَّهُ آثٌِم َوََّل َكفَّاَرةَ َعلَْيِه.

َد فِْطًرا فِي َرَمَضاَن بَِما لَْم يُبَْح لَهُ[م]  636َمْسأَلَةٌ تََعمَّ

ا فِي َرَمَضاَن بَِما لَْم يُبَْح لَهُ، إَّلَّ َمْن َوِطَئ فِي اْلفَْرِج ِمْن  َد فِْطرًّ َوََّل َكفَّاَرةَ َعلَى َمْن تََعمَّ

ُر اْمَرأَتِِه أَْو أََمتِِه اْلُمبَاِح لَهُ َوْطُؤهَُما إَذا لَْم  ا فَقَْط؛ فَإِنَّ َعلَْيِه اْلَكفَّاَرةَ..َوََّل يُقَدَّ يَُكْن َصائِمًّ

 اْلقََضاُء، لَِما َذَكْرنَا.

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَْم يُوِجْب اْلَكفَّاَرةَ إَّلَّ َعلَى َواِطِئ  -َصلَّى َّللاَّ

ا، َواْسمُ  ْوَجِة، َوََّل  اْمَرأَتِِه َعاِمدًّ اْمَرأَتِِه يَقَُع َعلَى اْْلََمِة اْلُمبَاِح َوْطُؤهَا، َكَما يَقَُع َعلَى الزَّ
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َجْمَع لِْلَمْرأَِة ِمْن لَْفِظهَا؛ لَِكْن َجْمُع اْلَمْرأَِة َعلَى نَِساٍء، َوََّل َواِحَد لِلنَِّساِء ِمْن لَْفِظِه، قَاَل 

: اْْلََمةُ -بََِل ِخََلٍف  -[ فََدَخَل فِي َذلَِك ٢٢٢{ ]البقرة: تََعالَى: }نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكمْ 

ْوَجةُ.  اْلُمبَاَحةُ، َوالزَّ

ا اْلَمْرأَةُ فََمْوطُوَءةٌ، َواْلَمْوطُوَءةُ َغْيُر اْلَواِطِئ، فَاْْلَْمُر فِي ُسقُوِط  وقال أيضا: َوأَمَّ

 ُكلِّ َواِضٍح..اْلَكفَّاَرِة َعْنهَا َعلَى ُكلِّ َحاٍل أَْوَضُح ِمْن 

 -أقوال الفقهاء:

كل من أفطر ْلى سبب كن اْلسباب تلزمه الكفارة وليس ذلك خاصا بمن وطىء ■ 

 امرأته.)روى عن أبي ثور وابن الماجشون(

ََّل َكفَّاَرةَ َعلَى ُمْفِطٍر فِي َرَمَضاَن بَِوْطٍء َوََّل بَِغْيِرِه.)التخعي وابن سيرين وسعيد بن ■ 

 جبير(

ا  من أفطر في■ رمضان لزمه عتق رقبة فَإِْن لَْم يَِجْد فبدنة فَإِْن لَْم يَِجْد فَِعْشِريَن َصاعًّ

ِمْن تَْمٍر لُِكلِّ يَْوٍم، فَإِْن لَْم يَِجْد َصاَم لُِكلِّ يَْوٍم يَْوَمْيِن.)الحسن البصري وقد ورد مرسَل 

 عن رسول َّللا(

 َشْهٍر كامل .)سعيد بن المسيب( من أَفطَر فِي َرَمَضاَن ولو يوما فَعلَْيِه ِصيَامُ ■ 

َ َعزَّ َوَجلَّ ■  ا، ِْلَنَّ َّللاَّ ا فََعلَْيِه ِصيَاُم اْثنَْي َعَشَر يَْومًّ ا ِمْن َرَمَضاَن َعاِمدًّ َمْن أَْفطََر يَْومًّ

ا.)ربيعة(  تََخيََّرهُ ِمْن اْثنَْي َعَشَر َشْهرًّ

ا فِي رَ ■  َمَضاَن إَّلَّ َعلَى َمْن َجاَمَع إْنَسانًّا، أَْو بَِهيَمةًّ ََّل تَِجُب اْلَكفَّاَرةُ َعلَى ُمْفِطٍر َعْمدًّ

يََلِج، أَْمنَى أَْم لَْم يُْمِن؛ َولَ  ْم فِي فَْرٍج أَْو ُدبٍُر، فَإِنَّ َمْن فََعَل هََذا تَِجُب َعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ بِاْْلِ

َد اْْلَْكَل، يََر َعلَى اْلَمْرأَِة اْلَمْوطُوَءِة َكفَّاَرةًّ فِي أَْشهَِر اْْلَقْ  َواِل َعْنهُ، َوََّل َعلَى َمْن تََعمَّ

ْرَب، أَْو َغْيَر َذلَِك، َولَْم يَْجَعْل فِي ُكلِّ َذلَِك إَّلَّ اْلقََضاَء .)الشافعي(  َوالشُّ

ْرِب، َوَعلَى َمْن قَبََّل فَأَْمنَى؛ ■  أَْو بَاَشَر اْلَكفَّاَرةَ، َواْلقََضاَء: َعلَى اْلُمْفِطِر بِاْْلَْكِل أَْو الشُّ

ا فِي ُغُروِب  فَأَْمنَى؛ أَْو تَابََع النَّظََر فَأَْمنَى؛ َوَعلَى َمْن أََكَل، أَْو َشِرَب، أَْو َجاَمَع َشاك ًّ

الشَّْمِس فَإَِذا بِهَا لَْم تَْغُرْب؛ َوَعلَى َمْن نََوى اْلفِْطَر فِي نَهَاِر َرَمَضاَن َوإِْن لَْم يَأُْكْل َوََّل 

َجاَمَع، إَذا نََوى َذلَِك أَْكثََر النَّهَاِر؛ َوَعلَى اْلَمْرأَِة تََمسُّ فَْرَجهَا َعاِمَدةًّ فَتُْنِزُل، َشِرَب، َوََّل 

َوَرأَى َعلَى اْلَمْرأَِة اْلُمْكَرهَِة َعلَى اْلِجَماِع فِي نَهَاِر َرَمَضاَن اْلقََضاَء، َوأَْوَجَب َعلَى 

ِسِه َوَكفَّاَرةًّ أُْخَرى َعْنهَا، َولَْم يََر َعلَْيهَا إْن أَْكَرهَهَا َعلَى اْلَواِطِئ لَهَا اْلَكفَّاَرةَ َعْن نَفْ 

ْرِب َكفَّاَرةًّ؛ َوََّل َعلَى الَّتِي ُجوِمَعْت نَائَِمةًّ، َوََّل َعلَْيهَا َوََّل َعلَْيِه َعْنهَا،  اْْلَْكِل َوالشُّ

 ْم يُْمِن أَْو بَاَشَر أَْو لََمَس فَأَْمَذى َولَْم يُْمِن.َوأَْبطَلُوا ِصيَاَم َمْن قَبََّل فَأَْنَعظَ، أَْو أَْمَذى َولَ 
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َوتَابََع النَّظََر فَأَْمَذى َولَْم يُْمِن، أَْو نَظََر نَْظَرةًّ  -َغْيِر َعاِمٍد لَِذلَِك  -نَظََر إلَى اْمَرأٍَة  -َوَمْن 

هَاِر َرَمَضاَن فََدَخَل اْلَماُء َحْلقَهُ َعْن َولَْم يُتَابِْع النَّظََر فَأَْمنَى، َوَمْن تََمْضَمَض فِي ِصيَاِم نَ 

ٍد، َوَمْن أََكَل نَاِسيًّا أَْو َوِطَئ نَاِسيًّا، أَْو َكاَن َذلَِك َوهَُو ََّل يُوقُِن بِطُلُوِع اْلفَْجِر  َغْيِر تََعمُّ

بَْت فَإَِذا بِهَا لَْم تَْغُرْب، فَإَِذا بِاْلفَْجِر قَْد طَلََع، أَْو َكاَن َذلَِك َوهَُو يََرى أَنَّ الشَّْمَس قَْد َغرَ 

ا فِي طُلُوِع اْلفَْجِر ثُمَّ لَْم يُوقِْن بِأَنَّهُ طَلََع َوََّل أَنَّهُ لَْم يَْطلُْع، َوَمْن أَقَاَم 
َوَمْن أََكَل َشاك ًّ

ةَ ُشهُوِر رَ  ا، أَْو َرَمَضاَن ُكلَّهُ، أَْو ِعدَّ ا ِمْن َرَمَضاَن أَْو أَيَّامًّ ِة َمْجنُونًّا يَْومًّ َمَضاَن ِمْن ِعدَّ

ا ِمْن َرَمَضاَن، َواْلُمْرِضُع  ِسنِيَن، َوَمْن أُْغِمَي َعلَْيِه أَْكثََر النَّهَاِر، َوَمْن أُْغِمَي َعلَْيِه أَيَّامًّ

ْرِب، َوَمْن ُصبَّ   تََخاُف َعلَى َرِضيِعهَا؛ َواْلَمْرأَةُ تَُجاَمُع نَائَِمةًّ، َواْلُمْكَرهُ َعلَى اْْلَْكِل َوالشُّ

َحْلقِِه َماُء َوهَُو نَائٌِم، َوَمْن اْحتَقََن، َوَمْن اْكتََحَل بُِكْحٍل فِيِه َعقَاقِيُر، َوَمْن بَلََع  -فِي 

 َحَصاةًّ.

 َوأَْوَجبُوا َعلَى ُكلِّ َمْن َذَكْرنَا اْلقََضاَء، َولَْم يََرْوا فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك َكفَّاَرةًّ .

قَبََّل أَْو بَاَشَر فَلَْم يُْنِعْظ َوََّل أَْمَذى َوََّل أَْمنَى، َوََّل َصْوَم َمْن أَْمنَى َولَْم يُْبِطْل َصْوَم َمْن 

ٍع بُِدُخوِل اْلَماِء فِي َحْلِق فَاِعلِِه ِمْن اْلَمْضَمَضِة، َوََّل  ِمْن نَظٍَر َوََّل لََمَس، َوََّل َصْوَم تَطَوُّ

ٍع ُصبَّ اْلَماُء فِي َحْلقِِه وَ  ْوَم َصْوَم ُمتَطَوِّ هَُو نَائٌِم إذا كان تطوعا ، َولَْم يُْبِطْل الصَّ

ُل لَِدَواٍء، َوََّل نَقُِف اآْلَن َعلَى قَْولِِه فِي السَُّعوِط َوالتَّْقِطيِر فِي اْْلُُذِن؟ َولَْم  بِاْلفَتَائِِل تَتََدخَّ

ْوَم بُِكْحٍل فِي اْلَعْيِن ََّل َعقَاقِيَر فِيِه، َوََّل بَِمنْ  َد بَْلَع َما يُْخِرُجهُ ِمْن بَْيِن  يُْبِطْل الصَّ تََعمَّ

يَق، َوَكِرهَهُ.)مالك(  أَْضَراِسِه ِمْن اْلَجِذيَذِة َونَْحِوهَا، َوََّل بَِمْضِغ اْلِعْلِك، َوإِْن اْستَْدَعى الرِّ

ةًّ  -اْلَكفَّاَرةَ َواْلقََضاَء َعلَى َمْن َوِطَئ فِي اْلفَْرِج ■  ا اْمَرأَةًّ، َحََلَّلًّ لَ  -َخاصَّ هُ أَْو َحَرامًّ

َوَعلَى اْلَمْرأَِة َعْن نَْفِسهَا، َوَعلَى َمْن أََكَل َما يَْغتَِذي بِِه، أَْو َشِرَب َما يَتََغذَّى بِِه، أَْو بَلََع 

ةًّ.  لَْوَزةًّ َخْضَراَء، أَْو أََكَل ِطينًّا إْرِمينِي ًّا َخاصَّ

أَْمنَى، أَْو بِبَِهيَمٍة فِي قُبٍُل أَْو ُدبٍُر فَأَْمنَى، َوَمْن َوأَْبطََل َصْوَم َمْن ََّلطَ بِإِْنَساٍن فِي ُدبُِرِه فَ 

ا لَِصْوِمِه فَأَْمنَى، َوَمْن لََمَس َكَذلَِك  ا، َوَمْن قَبََّل َذاِكرًّ َواِل ََّل يَْنِوي َصْومًّ بَقَِي إلَى بَْعَد الزَّ

َمْضَمَض فََدَخَل اْلَماُء فِي َحْلقِِه َوهَُو فَأَْمنَى، أَْو َجاَمَع َكَذلَِك ُدوَن اْلفَْرِج فَأَْمنَى، َوَمْن تَ 

َذاِكٌر لَِصْوِمِه، َوَمْن أََكَل، أَْو َشِرَب، ]أَْو َجاَمَع[ بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر َوهَُو َغْيُر َعالٍِم 

ْمَس قَْد َغَربَ  ْت فَإَِذا بِهَا لَْم بِطُلُوِعِه ثُمَّ َعلَِم، َوَمْن فََعَل َشْيئًّا ِمْن َذلَِك َوهَُو يََرى أَنَّ الشَّ

ا، أَْو الشَّْهَر ُكلَّهُ إَّلَّ َساَعةًّ َواِحَدةًّ ِمْنهُ،  تَْغُرْب، َوَمْن ُجنَّ فِي يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن، أَْو أَيَّامًّ

، َوَمْن أُْغِمَي َعلَْيِه بَْعَد َما َدَخَل َرَمَضاُن، َحاَشا يَْوِم اللَّْيلَِة الَّتِي أُْغِمَي َعلَْيِه فِيهَا

فَِر ثُمَّ َجاَمَع، أَْو أََكَل، أَْو  ا فِي السَّ َواْلُمْرِضُع تََخاُف َعلَى َرِضيِعهَا، َوَمْن أَْصبََح َصائِمًّ

ا ثُمَّ َمِرَض ِمْن نَهَاِرِه َذلَِك، أَْو  ا، َوَمْن َجاَمَع، أَْو أََكَل، أَْو َشِرَب َعْمدًّ ا َذاِكرًّ َشِرَب َعاِمدًّ

ا ثُمَّ أََكَل، أَْو َشِرَب، َحاَضْت إْن َكانَْت اْمَرأَ  ةًّ، َوَمْن أَْصبََح فِي َرَمَضاَن ََّل يَْنِوي َصْومًّ

أَْو َجاَمَع فِي َصْدِر النَّهَاِر، أَْو فِي آِخِرِه، َواْلَمْرأَةُ تَُجاَمُع َوِهَي نَائَِمةٌ، أَْو َمْجنُونَةٌ، أَْو 

ا؟ َواْختَلََف قَْولُهُ فِيَمْن قَطََّر فِي  ُمْكَرهَةٌ َوَمْن اْحتَقََن أَْو اْستََعطَ أَْو قَطَّرَ  فِي أُُذنِِه قُطُورًّ
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ةًّ لَْم يُْبِطْلهُ؟ َوأَْبطََل َصْوَم َمْن َداَوى َجائِفَةًّ بِِه  ةًّ أَْبطََل َصْوَمهُ، َوَمرَّ ا، فََمرَّ إْحلِيلِِه قُطُورًّ

ا، أَْو بَلََع َجْوَزةًّ أَْو َمأُْموَمةًّ بَِدَواٍء َرْطٍب، َوإَِّلَّ فَََل؟ َوأَْبطََل َصْوَم  َمْن بَلََع َحَصاةًّ َعاِمدًّ

َماِء فََوقََع نُقَطٌ ِمْن اْلَمطَِر فِي  َرْطبَةًّ أَْو يَابَِسةًّ، أَْو لَْوَزةًّ يَابَِسةًّ، َوَمْن َرفََع َرْأَسهُ إلَى السَّ

 َذلَِك َكفَّاَرةًّ. َحْلقِِه؟ َوأَْوَجبُوا فِي ُكلِّ َذلَِك اْلقََضاَء َولَْم يََرْوا فِي َشْيٍء ِمنْ 

ٍل َولَْم يُْبِطلُوا َصْوَم َمْن ََّلَط بَِذَكٍر فَأَْولََج إَّلَّ أَنَّهُ لَْم يُْنِزْل َوََّل َصْوَم َمْن أَتَى بَِهيَمةًّ فِي قُبُ 

يُْنِزْل َوَرأَْوا َصْوَمهُ أَْو ُدبٍُر إَّلَّ أَنَّهُ لَْم يُْنِزْل َوََّل َصْوَم َمْن أَْولََج فِي ُدبُِر اْمَرأٍَة إَّلَّ أَنَّهُ لَْم 

ا ََّل قََضاَء فِيِه َوََّل َكفَّاَرةَ َولَْم يُْبِطلُوا َصْوَم َمْن اْكتََحَل بَِعقَاقِيَر  ا َصِحيحًّ فِي ُكلِّ َذلَِك تَام ًّ

اْمَرأٍَة أَْو بَِغْيِرهَا، َوَصَل إلَى اْلَحْلِق أَْو لَْم يَِصْل، َوََّل َصْوَم َمْن تَابََع النَّظََر إلَى فَْرِج 

فَأَْمنَى؛ َوََّل َصْوَم َمْن قَبََّل أَْو بَاَشَر فَأَْمَذى َولَْم يُْمِن، َوََّل َصْوَم َمْن أََكَل نَاِسيًّا، أَْو َجاَمَع 

ا فِي اْلفَْجِر َما لَْم  نَاِسيًّا، أَْو َشِرَب نَاِسيًّا، َوََّل َصْوَم َمْن َجاَمَع أَْو َشِرَب، أَْو أََكَل َشاك ًّ

 ْن أَنَّهُ أََكَل بَْعَد اْلفَْجِر، أَْو َجاَمَع بَْعَدهُ، أَْو َشِرَب بَْعَدهُ.يَتَبَيَّ 

 )الحنفية (َوَمنََع لِْلقَاِدِم ِمْن َسفٍَر فََوَجَد اْمَرأَتَهُ قَْد طَهَُرْت ِمْن َحْيِضهَا أَْن يَُجاِمَعهَا " 

 -األحاديث واآلثار:

ِ  َجاَء َرُجلٌ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، قَاَل: َوَما أَْهلََكَك؟ قَاَل: َوقَْعُت َعلَى اْمَرأَتِي فِي َرَمَضاَن، قَاَل: هَْل  هَلَْكُت يَا َرُسوَل َّللاَّ

تَُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن؟ قَاَل: ََّل،  تَِجُد َما تَْعتُِق َرقَبَةًّ؟ قَاَل: ََّل، قَاَل: فَهَْل تَْستَِطيُع أَنْ 

ُ َعلَْيِه  -قَاَل: فَهَْل تَِجُد َما تُْطِعُم ِستِّيَن ِمْسِكينًّا؟ قَاَل ََّل ثُمَّ َجلََس، فَأُتَِي النَّبِيُّ  َصلَّى َّللاَّ

ِمنَّا فََما بَْيَن ََّلبَتَْيهَا أَْهُل بَْيٍت بَِعَرٍق فِيِه تَْمٌر، فَقَاَل: تََصدَّْق بِهََذا؟ فَقَاَل: أَْفقََر  -َوَسلََّم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْحَوُج إلَْيِه ِمنَّا فََضِحَك النَّبِيُّ  َحتَّى بََدْت أَْنيَابُهُ، ثُمَّ قَاَل: اْذهَْب  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« فَأَْطِعْمهُ أَْهلَكَ 

ِ أَنَّ َرُجَلًّ أَْفطََر فِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ  -ي نَهَاِر َرَمَضاَن، فَأََمَرهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

أَْن يَُكفَِّر بِِعْتِق َرقَبٍَة، أَْو ِصيَاِم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن، أَْو إْطَعاِم ِستِّيَن ِمْسِكينًّا؟  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ِ ُ  -فَقَاَل: ََّل أَِجُد، فَأُتَِي َرُسوُل َّللاَّ بَِعَرِق تَْمٍر، فَقَاَل: ُخْذ هََذا  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ِ ََّل أَِجُد أَْحَوَج إلَْيِه ِمنِّي فََضِحَك َرُسوُل َّللاَّ ُ  -فَتََصدَّْق بِِه؟ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َحتَّى بََدْت أَْنيَابُهُ، َوقَاَل: ُكْلهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ٍة  قال المؤلف عن تلك الرواية والتي قبلها : ِْلَنَّهُ َخبٌَر َواِحٌد َعْن َرُجٍل َواِحٍد، فِي قِصَّ

ا، َوَرَواهُ اآْلَخُروَن  ْهِريِّ ُمْجَمَلًّ ُمْختََصرًّ ، فََرَواهُ َمْن َذَكْرنَا َعْن الزُّ َواِحَدٍة، بََِل َشكٍّ

، َوَكَما أَْفتَى، -َعلَْيِه السَََّلُم  -ْلَخبَِر َكَما َوقََع، َكَما ُسئَِل الَِّذي َذَكْرنَا قَْبُل َوأَتَْوا بِلَْفِظ ا

ا َوبَيَّنُوا فِيِه أَنَّ تِْلَك اْلقَِضيَّةَ إنََّما َكانَْت َوْطئًّا َِّلْمَرأَتِِه، َوَرتَّبُوا اْلَكفَّاَرةَ َكَما أََمَر بِهَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َرُسوُل َّللاَّ َوأََحاَل َمالٌِك، َواْبُن ُجَرْيٍج، َويَْحيَى: ِصفَةَ  - َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -التَّْرتِيِب، َوأَْجَملُوا اْْلَْمَر، َوأَتَْوا بَِغْيِر لَْفِظ النَّبِيِّ  فَلَْم يَُجْز  -َصلَّى َّللاَّ
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ا هَُو لَْفظٌ ِمْن ُدوِن ال ْن اْختََصَر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -نَّبِيِّ اْْلَْخُذ بَِما َرَوْوهُ ِمْن َذلَِك، ِممَّ ِممَّ

َكَما أَْفتَى بِهَا، بِنَصِّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْلَخبََر َوأَْجَملَهُ، َوَكاَن اْلفَْرُض أَْخُذ فُْتيَا النَّبِيِّ 

 َكََلِمِه فِيَما أَْفتَى بِِه.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن قَتَاَدةَ َواْلَحَسِن ■  قَاَل فِي الَِّذي َوِطَئ اْمَرأَتَهُ  -ى َّللاَّ

ْهِريِّ فِي اْلَعَرِق ِمْن « فِي َرَمَضاَن: َرقَبَةٌ، ثُمَّ بََدنَةٌ  ، ثُمَّ َذَكَر نَْحَو َحِديِث الزُّ

 التَّْمِر.)ضعيف مرسل(

ُ  -أَنَّ َرُجَلًّ أَتَى النَّبِيَّ »َعْن اْلَحَسِن ■  َوقَْد َواقََع أَْهلَهُ فِي  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

: أَْعتِْق َرقَبَةًّ؟ قَاَل: ََّل أَِجُد، قَاَل: أَْهِد بََدنَةًّ؟ قَاَل: ََّل -َعلَْيِه السَََّلُم  -َرَمَضاَن، فَقَاَل لَهُ 

ِمْسِكينًّا؟ قَاَل: ََّل أَِجُد، فَأُتَِي أَِجُد، قَاَل: ُصْم َشْهَرْيِن، قَاَل: ََّل أَْستَِطيُع، قَاَل: أَْطِعْم ِستِّيَن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  ِ:  -َصلَّى َّللاَّ بِِمْكتٍَل فِيِه تَْمٌر فَقَاَل: تََصدَّْق بِهََذا؟ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

مرسل وروى كذلك  َما بَْينَهَُما أَْهُل بَْيٍت أَْحَوُج ِمنَّا، قَاَل: ُكْلهُ أَْنَت َوِعيَالَُك.)ضعيف

 مرسَل عن عطاء (

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَنٍَس قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا ِمْن َرَمَضاَن : »-َصلَّى َّللاَّ َمْن أَْفطََر يَْومًّ

 .)ضعيف() ِمْنَدٌل َضِعيٌف، َوَعْبُد اْلَواِرِث َمْجهُوٌل(« فََعلَْيِه َصْوُم َشْهرٍ 

ا ِمْن قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلخَ ■  طَّاُب: َصْوُم يَْوٍم ِمْن َغْيِر َرَمَضاَن َوإِْطَعاُم ِمْسِكيٍن يَْعِدُل يَْومًّ

 َرَمَضاَن َوَجَمَع بَْيَن أُْصبَُعْيِه.

َكاَن اْبُن َعبَّاٍس يَقُوُل: َمْن أَْفطََر فِي َرَمَضاَن فََعلَْيِه ِعْتُق َرقَبٍَة، أَْو َصْوُم َشْهٍر، أَْو ■ 

ثِيَن ِمْسِكينًّا، َوَمْن َوقََع َعلَى اْمَرأَتِِه َوِهَي َحائٌِض، َوَسِمَع أََذاَن اْلُجُمَعِة َولَْم إْطَعاُم ثَََل 

 : َكَذلَِك ِعْتُق َرقَبٍَة.-يَْجَمْع، َولَْيَس لَهُ ُعْذٌر 

أَْو ]َمْسأَلَةٌ َوِطَئ َعْمًدا فِي نََهاِر َرَمَضاَن ثُمَّ َسافََر فِي يَْوِمِه َذلَِك أَْو ُجنَّ 

 637َمِرَض[م

، أَْو  ا[ فِي نَهَاِر َرَمَضاَن ثُمَّ َسافََر فِي يَْوِمِه َذلَِك أَْو ُجنَّ قال ابن حزم: َوَمْن َوِطَئ ]َعْمدًّ

ُ تََعالَى فَََل يَْسقُطُ بَْعَد ُوُجوبِِه إَّلَّ بِنَصٍّ  ، َمِرَض ََّل تَْسقُطُ َعْنهُ اْلَكفَّاَرةُ، ِْلَنَّ َما أَْوَجبَهُ َّللاَّ

 َوََّل نَصَّ فِي ُسقُوِطهَا لَِما َذَكْرنَا.

 َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْصَحابُهُ: تَْسقُطُ بِاْلَمَرِض َوََّل تَْسقُطُ بِالسَّفَِر.

 637]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ َكفَّاَرة اْلفِْطر فِي َرَمَضان[م

قال ابن حزم: َوِصفَةُ اْلَكفَّاَرِة اْلَواِجبَِة ِهَي َكَما َذَكْرنَا فِي ِرَوايَِة ُجْمهُوِر أَْصَحاِب 

: ِمْن ِعْتِق َرقَبٍَة ََّل يُْجِزئُهُ َغْيُرهَا َما َداَم يَْقِدُر َعلَْيهَا، فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَْيهَا لَزِ  ْهِريِّ َمهُ الزُّ

إْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكينًّا؟ فَإِْن  -ِحينَئٍِذ  -تَابَِعْيِن، فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَْيهَا لَِزَمهُ َصْوُم َشْهَرْيِن ُمتَ 



 

16 
 

ْهِريِّ ِمْن تَْخيِيِرِه  قِيَل: هََلَّ قُْلتُْم بَِما َرَواهُ يَْحيَى اْْلَْنَصاِريُّ َواْبُن ُجَرْيٍج، َوَمالٌِك َعْن الزُّ

: لَِما قَْد بَيَّنَّا ِمْن أَنَّ هَُؤََّلِء اْختََصُروا اْلَحِديَث، َوأَتَْوا بِأَْلفَاِظِهْم، أَْو بَْيَن ُكلِّ َذلَِك؟ قُْلنَا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِلَْفٍظ ِمْن ُدوِن النَّبِيِّ   .-َصلَّى َّللاَّ

ْهِريِّ فَأَتَْوا بِلَْفِظ النَّبِيِّ  ا َسائُِر أَْصَحاِب الزُّ ُ  -َوأَمَّ َوهَُو الَِّذي ََّل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

يَاَدِة َوبِقَْولِنَا يَقُوُل أَبُو  ، َوبِِزيَاَدِة ُحْكِم التَّْرتِيِب، َوََّل يَِحلُّ تَْرُك الزِّ يِه أَْصَلًّ يَِحلُّ تََعدِّ

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْحَمُد، َوُجْمهُوُر النَّاِس؟ َوأَمَّ  ا َمالٌِك فَقَاَل بَِما ُرِوَي؛ َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

. ْطَعاَم، َولَْيَس لِهََذا اَِّلْستِْحبَاِب َوْجهٌ أَْصَلًّ  إَّلَّ أَنَّهُ اْستََحبَّ اْْلِ

ا، ا ِستِّيَن يَْومًّ ْطَعاِم اْلَمْذُكوِر: أَْن تُْطِعَم ِمْسِكينًّا َواِحدًّ ا أَبُو َحنِيفَةَ فَإِنَّهُ أََجاَز فِي اْْلِ  َوأَمَّ

ِ َوهََذا خِ  ٌد ِْلَْمِر َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ََلٌف ُمَجرِّ َوََّل يَقَُع اْسُم ِستِّيَن  -َصلَّى َّللاَّ

.  ِمْسِكينًّا َعلَى ِمْسِكيٍن َواِحٍد أَْصَلًّ

 677]َمْسأَلَةٌ َما يُْجِزئ فِي َكفَّاَرة اْلفِْطر[م

ةٌ، َصِغيَرةٌ، أَْو َكبِيَرةٌ، َذَكٌر أَْو أُْنثَى، َمِعيٌب أَْو َويُْجِزُئ فِي َذلَِك َرقَبَةٌ ُمْؤِمنَةٌ أَْو َكافِرَ 

ِ »َسلِيٌم؛ لُِعُموِم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ فَلَْو َكاَن َشْيٌء ِمْن « أَْعتِْق َرقَبَةًّ  -َصلَّى َّللاَّ

قَاِب الَّتِي تُْعتَُق ََّل يُْجِزُئ فِي َذلَِك لَبَيَّنَهُ  ، َولََما أَْهَملَهُ َحتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ -َعلَْيِه السَََّلُم  -الرِّ

َغْيُرهُ، َويُْجِزُئ فِي َذلَِك: أُمُّ اْلَولَِد، َواْلُمَدبَُّر، َواْلُمْعتَُق بِِصفٍَة، َوإِلَى أََجٍل، َواْلُمَكاتَُب 

لَِك نِْصفَاِن ِمْن َرقَبَتَْيِن، َوََّل َمْن بَْعُضهُ الَِّذي لَْم يَُؤدِّ َشْيئًّا ِمْن ِكتَابَتِِه، َوََّل يُْجِزُئ فِي ذَ 

.  ُحرٌّ

ا َمْن أَْعتََق نِْصفَْي َرقَبَتَْيِن فَََل يَُسمَّى ُمْعتَِق َرقَبٍَة َكَما َذَكْرنَا؛ َوِْلَنَّهُ  وقال أيضا: َوأَمَّ

َرقَبٍَة فِي َذلَِك فَلَْم يَُؤدِّ َما  -ُمْعتَِق  يَْعتُِق َعلَْيِه َسائُِرهَُما بُِحْكٍم آَخَر َوََّل بُدَّ؛ فَإَِذا لَْم يَُكنْ 

ا اْلُمْعتُِق إلَى أََجٍل  ا  -َوإِْن قَُرَب  -أُِمَر بِِه؟ َوأَمَّ أَْو بِِصفٍَة فَِعْتقُهَُما َوبَْيُعهَُما َجائٌِز؛ أَمَّ

 اْلُمْعتَُق فَََل ِخََلُف ِمْنهُْم نَْعلَُمهُ فِيِه.

ْن أََجاَزهَُما فِي الْ  افِِعيُّ َوَغْيُرهُ، َوُمْعتَقُهَُما يَُسمَّى: ُمْعتَِق َرقَبٍَة.َوِممَّ  َكفَّاَرِة: الشَّ

 -أقوال الفقهاء:

ِغيِر يقول أبو حنيفة .■  بمثل قول المؤلف فِي اْلَكافِِر َوالصَّ

ْجِل أَْو ِكلَْيِهَما ِمْن ِخََلٍف، َواْلَمْقطُوُع إْصبََعْيِن ■  يُْجِزُئ اْْلَْعَوُر، َواْلَمْقطُوُع اْليَِد أَْو الرِّ

ا َوِرْجَلًّ  ْبهَاَمْيِن ،َوََّل يُْجِزُئ اْْلَْعَمى، َوََّل اْلُمْقَعُد، َوََّل اْلَمْقطُوُع يَدًّ ِمْن ُكلِّ يٍَد ِسَوى اْْلِ

ْبهَاَمْيِن فَقَْط ِمْن ِكْلتَا يََدْيِه َوََّل َمْقطُوُع ثَََلِث أََصابَِع ِمْن َجانٍِب وَ  اِحٍد، َوََّل َمْقطُوُع اْْلِ

 ِمْن ُكلِّ يٍَد 
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قَبَِة فِي قَْتِل اْلَخطَأِ.)مالك والشافعي  -ََّل يُْجِزُئ إَّلَّ ُمْؤِمنَةٌ، قَالُوا: قِْسنَا َذلَِك َعلَى ■   الرَّ

) 

 لمدبر .)أبو حنيفة ومالك(َّلتجزىء أم الولد وا■

 َّلتجزىء أم الولد .)الشافعي(■

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(■   يجوز ِعْتَق أُمِّ اْلَولَِد، َواْلُمَدبَِّر فِي َذلَِك. )ُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ

ُن يجزئ المكاتب في الكفارة إذ لم يكن أَدَّى َشْيئًّا ِمْن ِكتَابَتِِه.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَْحَمُد بْ ■

 َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه(

]َمْسأَلَةٌ صام فِي َكفَّاَرة اْلفِْطر فَقَطََع َصْوَمهُ َعلَْيِه َرَمَضاُن أَْو َما ََل يَِحلُّ ِصيَاُمه أو 

 677-677-673-672-677نذُر[م

ْوُم، فَقَطََع َصْوَمهُ َعلَْيِه َرَمضَ  اُن، أَْو أَيَّاُم قال ابن حزم: َوَمْن َكاَن فَْرَضهُ الصَّ

: اْْلَْضَحى، أَْو َما ََّل يَِحلُّ ِصيَاُمهُ فَلَْيَسا ُمتَتَابِِعيَن، َوإِنََّما أُِمَر بِِهَما ُمتَتَابِِعيَن؟ َوقَاَل قَائِلٌ 

: َوهََذا ِخََلُف أَْمِرِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يُْجِزئُهُ؟ قَاَل َعلِيٌّ ا فِي َولَْيَس َكْونُهُ  -َصلَّى َّللاَّ َمْعُذورًّ

ُ تََعالَى ِمْن َعَدِم التَّتَابُِع. ْزهُ َّللاَّ  إْفطَاِرِه َغْيَر آثٍِم َوََّل َملُوٍم بُِمِجيٍز لَهُ َما لَْم يَُجوِّ

وقال أيضا : فَإِْن اْعتََرَضهُ فِيِهَما يَْوُم نَْذٍر نََذَرهُ: بَطََل النَّْذُر َوَسقَطَ َعْنهُ، َوتََماَدى فِي 

ِ َصْوِم اْلكَ  ُ َعلَْيِه  -فَّاَرِة، َوَكَذلَِك فِي َرَمَضاَن َسَواٌء َسَواٌء، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ أَْوثَقُ » -َوَسلََّم  ِ أََحقُّ َوَشْرطُ َّللاَّ  « .ِكتَاُب َّللاَّ

ُ تََعالَى ، َوَمْن نََذَر َما يَْبطُُل بِِه فَْرَض فََصحَّ أَنَّهُ لَْيَس ِْلََحٍد أَْن يَْلتَِزَم َغْيَر َما أَْلَزَمهُ َّللاَّ

. ِ َعزَّ َوَجلَّ ِ تََعالَى: فَنَْذُرهُ بَاِطٌل؛ ِْلَنَّهُ تََعدٍّ لُِحُدوِد َّللاَّ  َّللاَّ

ِل يَْوٍم ِمْن الشَّْهِر َصاَم إلَى أَْن يََرى اْلِهََلَل الثَّالَِث َوََّل بُدَّ،  فَإِْن بََدأَ بَِصْوِمِهَما فِي أَوَّ

ِ َكاِملَ  هُوِر ِعْنَد َّللاَّ ةَ الشُّ ِ تََعالَى: }إِنَّ ِعدَّ ا لِقَْوِل َّللاَّ ْيِن َكانَا أَْو نَاقَِصْيِن، أَْو َكاِمَلًّ َونَاقِصًّ

ِ{ ]التوبة:  ا فِي ِكتَاِب َّللاَّ [ فََمْن لَِزَمهُ َصْوُم َشْهَرْيِن لَِزَمهُ أَْن يَأْتَِي ٢٣اْثنَا َعَشَر َشْهرًّ

ا اْلَمْذُكوَرِة. بِِهَما ِمْن ُجْملَةِ   اَِّلْثنَْي َعَشَر َشْهرًّ

َولَْو لَْم يَْمِض ِمْنهُ إَّلَّ يَْوٌم، أَْو لَْم يَْبَق إَّلَّ يَْوٌم فََما بَْيَن  -فَإِْن بََدأَ بِِهَما فِي بَْعِض الشَّْهِر 

ا ََّل أَْكثََر.-َذلَِك   : لَِزَمهُ َصْوُم ثََمانِيٍَة َوَخْمِسيَن يَْومًّ

 -ء :أقوال الفقها

 بمثل قول المؤلف يقول ابراهيم النخعي .■

ا لِيَُكوَن َعلَى يَقِيٍن ■ من صام صيام الكفارة في بعض الشهر َعلَْيِه أَْن يَُوفَِّي ِستِّيَن يَْومًّ

ْهَرْيِن.  ِمْن إْتَماِم الشَّ
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 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -آلَى َرُسوُل َّللاَّ ِمْن نَِسائِِه فَأَقَاَم  -َّللاَّ

ا، فَقَاَل: إنَّ  ِ، آلَْيُت َشْهرًّ ا َوِعْشِريَن لَْيلَةًّ ثُمَّ نََزَل، فَقَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ فِي َمْشُربٍَة تِْسعًّ

ا َوِعْشِرينَ   صحيح متواتر(«)الشَّْهَر يَُكوُن تِْسعًّ

ْطَعاَم فِي َكفَّاَرة اْلفِْطر فِي َرَمَضان]َمْسأَلَةٌ َمْن َكاَن فَْرضُ   767م هُ اْْلِ

ْطَعاَم فَإِنَّهُ ََّل بُدَّ لَهُ ِمْن أَْن يُْطِعَمهُْم ِشبََعهُْم، ِمْن أَيِّ  قال ابن حزم: َوَمْن َكاَن فَْرُضهُ اْْلِ

ا، ا، َوبَْعَضهُْم  َشْيٍء أَْطَعَمهُْم، َوإِْن اْختَلََف، ِمْثُل: أَْن يُْطِعَم بَْعَضهُْم ُخْبزًّ َوبَْعَضهُْم تَْمرًّ

ا، َوبَْعَضهُْم َزبِيبًّا، َونَْحَو َذلَِك.  ثَِريدًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َويُْجِزُئ فِي َذلَِك ُمدٌّ بُِمدِّ النَّبِيِّ  إْن أَْعطَاهُْم َحب ًّا أَْو َدقِيقًّا أَْو  -َصلَّى َّللاَّ

ا أَْو َزبِيبًّا أَْو َغْيَر َذلَِك،  ا َمْعُموَّلًّ فَيُْجِزئُهُ َما تَْمرًّ ا يُْؤَكُل َويَُكاُل؛ فَإِْن أَْطَعَمهُْم طََعامًّ ِممَّ

 أَْشبََعهُْم أَْكلَةًّ َواِحَدةًّ، أَقَلَّ َكاَن أَْو أَْكثََر.

 -أقوال الفقهاء:

، أَْو ِمْثلُهُ ِمْن َسِويقِِه أَْو َدقِيقِِه، أَْو َصا■  ٌع ِمْن َشِعيٍر، أَْو ََّل يُْجِزُئ إَّلَّ نِْصُف َصاِع بُرٍّ

َزبِيٍب، أَْو تَْمٍر، لُِكلِّ ِمْسِكين َوََّل بُدَّ ِمْن َغَداٍء َوَعَشاٍء أَْو َغَداٍء َوَغَداٍء، أَْو َعَشاٍء 

 َوَعَشاٍء، أَْو ُسُحوٍر َوَغَداٍء، أَْو ُسُحوٍر َوَعَشاٍء.

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ فََذَكَر َخبََر اْلَواِطِئ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرَمَضاَن، قَاَل قَاَل: فَأُتَِي النَّبِيُّ  يَْعنِي  -بِِمْكتٍَل فِيِه َخْمَسةَ َعَشَر  -َصلَّى َّللاَّ

ا  ُ َعلَْيِه وَ  -فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  -َصاعًّ  « .ُخْذهُ فَأَْطِعْمهُ َعْنكَ  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا يَأُْكُل  ْطَعاِم ، َوَكاَن إْشبَاُعهُْم ِمْن أَيِّ َشْيٍء أَْشبََعهُْم ِممَّ : فَأَْجَزأَ هََذا فِي اْْلِ قَاَل المؤلفٌّ

ا؛ فَُكلُّ َذلَِك إْطَعاٌم. َوََّل -النَّاُس  : يُْؤَكُل َمْقلُو ًّ ا، َواْلبُرُّ يَُجوُز تَْحِديُد إْطَعاٍم  : يَُسمَّى إْطَعامًّ

بَِع فِي اْْلَْكِل، َوفِيَما ُدوَن  ُدوَن إْطَعاٍم بَِغْيِر نَصٍّ َوََّل إْجَماٍع، َولَْم يُْختَلَْف فِيَما ُدوَن الشِّ

ْعطَاِء: أَنَّهُ ََّل يُْجِزُئ.  اْلُمدِّ فِي اْْلِ

 676/677َعاَم.مَمْسأَلَةٌ: َوََل يُْجِزُئ إْطَعاُم َرِضيٍع ََل يَأُْكُل الطَّ 

قال ابن حزم: َوََّل يُْجِزُئ إْطَعاُم َرِضيٍع ََّل يَأُْكُل الطََّعاَم، َوََّل إْعطَاُؤهُ ِمْن َذلَِك، ِْلَنَّهُ ََّل 

ْبيَاُن أَْجَزأَ إْطَعاُمهُ َوإِْشبَاُعهُ، َوإِْن أََكَل  ا، فَإِْن َكاَن يَأُْكُل َكَما تَأُْكُل الصِّ يَُسمَّى إْطَعامًّ

وَّل يجزىء إطعام أقل من ستين وَّل صيام أقل من  –، ِْلَنَّهُ أَْطَعَم َكَما أُِمَر قَلِيَلًّ 

 شهرين لنه خَلف ما أمر به.
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قَبَِة[م  677]َمْسأَلَةٌ َكاَن قَاِدًرا ِحيَن َوْطئِِه فِي نََهار َرَمَضان َعلَى الرَّ

ا ِحيَن َوْطئِِه َعلَى  قَبَِة لَْم يُْجِزِه َغْيُرهَا، اْفتَقََر بَْعَد َذلَِك قال ابن حزم: َوَمْن َكاَن قَاِدرًّ الرَّ

ا َعلَى ِصيَاِم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن لَْم يُْجِزهِ  ا َعْنهَا ِحينَئٍِذ قَاِدرًّ  أَْو لَْم يَْفتَقِْر، َوَمْن َكاَن َعاِجزًّ

يَاِم، أَْيَسَر بَْعَد َذلَِك َوَوَجَد َرقَبَةًّ أَ  ا ِحيَن َذلَِك َشْيٌء َغْيُر الصِّ ْو لَْم يُوِسْر؟ َوَمْن َكاَن َعاِجزًّ

قَبَِة  -َعْن  ْطَعاِم، قََدَر َعلَى الرَّ ْطَعاِم لَْم يُْجِزِه َغْيُر اْْلِ ا َعلَى اْْلِ يَاِم قَاِدرًّ قَبَِة َوَعْن الصِّ الرَّ

ْوِم بَْعَد َذلَِك أَْو لَْم يَْقِدْر؛ ِْلَنَّ ُكلَّ َما َذَكْرنَا هُ  ْجَماِع؛ فَََل أَْو الصَّ ، َواْْلِ َو فَْرُضهُ بِالنَّصِّ

 يَُجوُز ُسقُوطُ فَْرِضِه َوإِيَجاُب فَْرٍض آَخَر َعلَْيِه بَِغْيِر نَصٍّ َوََّل إْجَماٍع.

قَبَِة؟ َوهََذا َخطَأٌ، َوقَْوٌل بََِل  ْوِم فَأَْيَسَر اْنتَقََل ُحْكُمهُ إلَى الرَّ  َوقَاَل قَائِلُوَن: إْن َدَخَل فِي الصَّ

 بُْرهَاٍن.

]َمْسأَلَةٌ لَْم يَِجْد المكفر َعْن اْلفِْطر فِي َرَمَضان إَلَّ َرقَبَةً ََل ِغنَى بِِه َعْنَها أو كان 

 672:677عاجزا عنها [م

قال ابن حزم: فََمْن لَْم يَِجْد إَّلَّ َرقَبَةًّ ََّل ِغنَى بِِه َعْنهَا، ِْلَنَّهُ يَِضيُع بَْعَدهَا أَْو يََخاُف َعلَى 

ا إَِّل ُوْسَعهَا{ -نَْفِسِه ِمْن ُحبِّهَا  ُ نَْفسًّ ِ تََعالَى: }َّل يَُكلُِّف َّللاَّ : لَْم يَْلَزْمهُ ِعْتقُهَا؟ لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .٢٨٣]البقرة: 

يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج:  [ . وقَْوله تََعالَى: ١٨وقَْوله تََعالَى: }َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

 ُ  [ .٥٨٥ بُِكُم اْليُْسَر َوَّل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر{ ]البقرة: }يُِريُد َّللاَّ

َوُكلُّ َما َذَكْرنَا َحَرٌج َوُعْسٌر لَْم يَْجَعْلهُ تََعالَى َعلَْينَا، َوََّل أََراَدهُ ِمنَّا، َوفَْرُضهُ ِحينَئٍِذ 

يَاُم، فَإِْن َكاَن فِي ِغنًّى َعْنهَا َوهَُو قَائٌِم بِنَْفِسِه وَ  ََّل َماَل لَهُ فََعلَْيِه ِعْتقُهَا؛ ِْلَنَّهُ َواِجُد الصِّ

 َرقَبٍَة ََّل َحَرَج َعلَْيِه فِي ِعْتقِهَا.

ا َوهَُو  ْطَعاُم، َوهَُو بَاٍق َعلَْيِه، فَإِْن َوَجَد طََعامًّ ا َعْن َذلَِك ُكلِِّه فَفَْرُضهُ اْْلِ َوَمْن َكاَن َعاِجزًّ

ِ إلَْيِه ُمْحتَاٌج أََكلَهُ هَُو َوأَ  ْطَعاُم َدْينًّا َعلَْيِه؛ ِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -ْهلُهُ َوبَقَِي اْْلِ َصلَّى َّللاَّ

َ  -َوَسلََّم  ْطَعاِم فَأَْخبََرهُ أَنَّهُ ََّل يَْقِدُر َعلَْيِه، فَأَتَاهُ بِالتَّْمِر فَأَْعطَاهُ إيَّاهُ َوأََمَرهُ بِأ ْن أََمَرهُ بِاْْلِ

ْطَعاَم بَاٍق َعلَْيِه َوإِْن َكاَن ََّل يَْقِدُر َعلَْيِه، َوأََمَرهُ يُْطِعَمهُ َعْن َكفَّ  َعلَْيِه  -اَرتِِه؟ فََصحَّ أَنَّ اْْلِ

ََلُم  بِأَْكلِِه إْذ أَْخبََرهُ أَنَّهُ ُمْحتَاٌج إلَى أَْكلِِه، َولَْم يَْسقُْط َعْنهُ َما قَْد أَْلَزَمهُ إيَّاهُ ِمْن  -السَّ

ْطَعاِم، َوََّل   -َعلَْيِه السَََّلُم  -إَّلَّ بِإِْخبَاٍر ِمْنهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  - يَُجوُز ُسقُوطُ َما اْفتََرَضهُ اْْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بِأَنَّهُ قَْد أَْسقَطَهُ   َوبِاّلَِلَّ

ِمْن َذلَِك اْلُحرَّ َواْلَعْبَد، َويُْطِعُم  َمْسأَلَةٌ: َواْلُحرُّ َواْلَعْبُد فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َسَواءٌ  - 672

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِْلَنَّ ُحْكَم َرُسوِل َّللاَّ ا، لَْم يَُخصَّ ِمْنهُ ُحرٌّ ِمْن َعْبٍد،  -َصلَّى َّللاَّ َجاَء ُعُمومًّ

ْن أُِمَر بِإِْطَعاِمِه َوََّل تَُجوُز ُمَعاَرَضةُ أَ  َعلَْيِه السَََّلُم  -ْمِرِه َوإَِذا َكاَن اْلَعْبُد ِمْسِكينًّا فَهَُو ِممَّ

 بِالدََّعاَوى اْلَكاِذبَِة.. -
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ْوَم ِحَجاَمةٌ َوََل اْحتََِلٌم َوََل اْستِْمنَاٌء[م  673]َمْسأَلَةٌ ََل يَْنقُُض الصَّ

ْوَم ِحَجاَمةٌ َوََّل اْحتََِلٌم، َوََّل اْستِْمنَاٌء، َوََّل ُمبَاَشَرةُ الرَّ  ُجِل قال ابن حزم: َوََّل يَْنقُُض الصَّ

ْمنَاَء أَْم لَْم يُْمِن، أَْمَذى أَْم لَمْ  َد اْْلِ  يُْمِذ اْمَرأَتَهُ أَْو أََمتَهُ اْلُمبَاَحةَ لَهُ فِيَما ُدوَن اْلفَْرِج، تََعمَّ

ْد َردَّ  هُ بَْعَد َوََّل قُْبلَةٌ َكَذلَِك فِيِهَما، َوََّل قَْيٌء َغالٌِب، َوََّل قَْلٌس َخاِرٌج ِمْن اْلَحْلِق، َما لَْم يَتََعمَّ

ْد  ُحُصولِِه فِي فَِمِه َوقُْدَرتِِه َعلَى َرْميِِه، َوََّل َدٌم َخاِرٌج ِمْن اْْلَْسنَاِن أَْو اْلَجْوِف َما لَْم يَتََعمَّ

بَْلَعهُ، َوََّل ُحْقنَةٌ َوََّل َسُعوطٌ َوََّل تَْقِطيٌر فِي أُُذٍن، أَْو فِي إْحلِيٍل، أَْو فِي أَْنٍف َوََّل اْستِْنَشاٌق 

ٍد، َوََّل ُكْحٌل  أَْو إْن بَلََغ إلَى  -َوإِْن بَلََغ اْلَحْلَق، َوََّل َمْضَمَضةٌ َدَخلَْت اْلَحْلَق ِمْن َغْيِر تََعمُّ

ا أَْو لَْيَلًّ  بَِعقَاقِيَر أَْو بَِغْيِرهَا، َوََّل ُغبَاُر َطْحٍن، أَْو َغْربَلَةُ َدقِيٍق، أَْو ِحنَّاٍء،  -اْلَحْلِق نَهَارًّ

ُر َذلَِك، أَْو ِعْطٌر، أَْو َحْنظٌَل، أَْو أَيُّ َشْيٍء َكاَن، َوََّل ُذبَاٌب َدَخَل اْلَحْلَق بَِغلَبٍَة، َوََّل أَْو َغيْ 

ٍد لَِذلَِك ِمْنهُ؛ َوََّل َمْضُغ ِزْفٍت أَْو  َمْن َرفََع َرْأَسهُ فََوقََع فِي َحْلقِِه نُْقطَةُ َماٍء بَِغْيِر تََعمُّ

َر ُمْصطََكى أَْو ِعْلٍك؛ وَ  ََلةَ، َوََّل َمْن تََسحَّ َد أَْن يُْصبَِح ُجنُبًّا، َما لَْم يَْتُرْك الصَّ ََّل َمْن تََعمَّ

أَْو َوِطَئ َوهَُو يَظُنُّ أَنَّهُ لَْيٌل فَإَِذا بِاْلفَْجِر َكاَن قَْد طَلََع َوََّل َمْن أَْفطََر بِأَْكٍل أَْو َوْطٍء، 

فَإَِذا بِهَا لَْم تَْغُرْب، َوََّل َمْن أََكَل أَْو َشِرَب أَْو َوِطَئ نَاِسيًّا؛ َويَظُنُّ أَنَّ الشَّْمَس قَْد َغَربَْت 

ِْلَنَّهُ َصائٌِم، َوَكَذلَِك َمْن َعَصى نَاِسيًّا لَِصْوِمِه، َوََّل ِسَواٌك بَِرْطٍب أَْو يَابٍِس، َوََّل َمْضُغ 

ْد بَْلَعهُ، َوََّل ُمدَ  اَواةُ َجائِفٍَة أَْو َمأُْموَمٍة بَِما يُْؤَكُل أَْو يُْشَرُب أَْو طََعاٍم أَْو َذْوقُهُ، َما لَْم يَتََعمَّ

: أَيَّ َوْقٍت ِمْن النَّهَاِر ُوِجَد، إَذا ُرِمَي، َوََّل َمْن -بَِغْيِر َذلَِك، َوََّل طََعاٌم ُوِجَد بَْيَن اْْلَْسنَاِن 

اٍم، وَ  ْوَم، َوََّل ُدُخوُل َحمَّ  ََّل تَْغِطيٌس فِي َماٍء، َوََّل َدْهُن َشاِرٍب.أُْكِرهَ َعلَى َما يَْنقُُض الصَّ

ْوَم.. َوهُْم ََّل يَْختَلِفُوَن:  ا اَِّلْستِْمنَاُء: فَإِنَّهُ لَْم يَأِْت نَصٌّ بِأَنَّهُ يَْنقُُض الصَّ وقال أيضا: َوأَمَّ

ْوَم، َوأَنَّ ُخُروَج اْلَمنِيِّ ُدوَن َعَمٍل ََّل  ْوَم، ثُمَّ أَنَّ َمسَّ الذََّكِر ََّل يُْبِطُل الصَّ  يَْنقُُض الصَّ

ْوُم بِاْجتَِماِعِهَما، َوهََذا َخطَأٌ ظَاِهٌر ََّل َخفَاَء بِِه.  يُْنقَُض الصَّ

ُجِل َمَع اْمَرأَتِِه َوأََمتِِه اْلُمبَاَحِة لَهُ فَهَُما ُسنَّةٌ  ا اْلقُْبلَةُ َواْلُمبَاَشَرةُ لِلرَّ قال ابن حزم: َوأَمَّ

ا، َوََّل نُبَالِي أََكاَن َمَعهَا إْنَزاٌل  َحَسنَةٌ، نَْستَِحبُّهَا ائِِم، َشاب ًّا َكاَن أَْو َكْهَلًّ أَْو َشْيخًّ لِلصَّ

 َمْقُصوٌد إلَْيِه أَْو لَْم يَُكْن..

ِم: اْلَخاِرَجْيِن ِمْن اْْلَْسنَاِن ََّل يَْرِجَعاِن إلَى   -وقال أيضا: َوََّل نَْعلَُم فِي اْلقَْلِس، َوالدَّ

ْوَم ََّل يَْبطُُل بِِهَما، َوَحتَّى لَْو َجاَء فِي َذلَِك ِخََلٌف لََما اُْلتُفَِت اْلَحْلِق، ِخََل  فًّا فِي أَنَّ الصَّ

.. ْوِم بَِذلَِك نَصٌّ  إلَْيِه؛ إْذ لَْم يُوِجْب بُْطََلَن الصَّ

ْرِب َوالْ  ْوِم َعْن اْْلَْكِل َوالشُّ ُ تََعالَى فِي الصَّ ِد وقال أيضا: إنََّما نَهَانَا َّللاَّ ِجَماِع، َوتََعمُّ

، َوََّل ُشْربًّا، يَُكوُن َعلَى ُدبٍُر، أَْو إْحلِيٍل، أَْو أُُذٍن، أَْو  اْلقَْيِء، َواْلَمَعاِصي، َوَما َعلِْمنَا أَْكَلًّ

ُل إلَى ْأِس َوَما نُِهينَا قَطُّ َعْن أَنَّ نَُوصِّ  َعْيٍن، أَْو أَْنٍف، أَْو ِمْن ُجْرٍح فِي اْلبَْطِن، أَْو الرَّ

ْرِب  -اْلَجْوِف  ْم َعلَْينَا إيَصالُهُ َواْلَعَجُب أَنَّ َمْن َرأَى ِمْنهُْم  -بَِغْيِر اْْلَْكِل، َوالشُّ َما لَْم يَُحرَّ
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ا فََصحَّ أَنَّهُ لَْيسَ   اْلفِْطَر بُِكلِّ َذلَِك ََّل يََرى َعلَى َمْن اْحتَقََن بِاْلَخْمِر، أَْو َصبَّهَا فِي أُُذنِِه َحد ًّ

..ُشْربًّ   ا، َوََّل أَْكَلًّ

ْطِب، َواْليَابِِس، َوَمْضُغ الطََّعاِم أَْو َذْوقُهُ َما لَْم يَِصْل ِمْنهُ  َواُك بِالرَّ ا السِّ وقال أيضا: َوأَمَّ

ٍد  ا، َوإِْن َكاَن الشَّافِ -إلَى اْلَحْلِق أَيُّ َشْيٍء بِتََعمُّ يَاَم بَِذلَِك ُمْنتَقَضًّ ِعيُّ : فَُكلُّهُْم ََّل يََرْوَن الصِّ

ْوَم. َواَك فِي آِخِر النَّهَاِر، َولَْم يُْبِطْل بَِذلَِك الصَّ  َكِرهَ السِّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ِ ْبُن ُعَمَر، ■  ، َوَعْبُد َّللاَّ اْلِحَجاَمةَ تُْفِطُر.) َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب، َوأَبُو ُموَسى اْْلَْشَعِريُّ

 َوَغْيُرهُْم(

 ْبُن َعبَّاٍس، َوَزْيُد ْبُن أَْرقََم، َوَغْيُرهَُما(الحجامة َّل تفطر.) ا■

َّل تجوز القبلة للصائم.)عمر وابن عمر وعلى وابن مسعود وشريح وأبو قَلبة ■

 وأبو رافع ومحمد بن الحنفية (

 وابن شبرمة(  من قبل قضى يوما مكانه.)ابن مسعود■ 

 بن جبير ومالك(القبلة مكروهة للصائم.)ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد ■ 

 هى مكروهة للشاب َّل الشيخ .)عمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة (■

َّل تجوز المباشرة للصائم .)سعيد بن المسيب وأبو رافع وعطاء وقال يبدل يوما ■

 مكانه وكرهها مالك(

■)  المباشرة جائزة للشيخ.) اْبِن ُعَمَر،ْ اْبِن َعبَّاٍس َوالشَّْعبِيِّ

لمباشرة للصائم .)عائشة وابو هريرة وحذيفة وابن مسعود وسعد بن تجوز القبلة وا■

 أبي وقاص وأبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف والحسن البصري (

، َوإِْن َوَصَل إلَى َحْلقِِه.)الحنفيون والشافعيون(■   فِي اْلُكْحِل قََضاءًّ

ائِِم، وَ ■  ا لِلصَّ اْلُكْحَل َّل يُْفِطُر، إَّلَّ أَْن يَُكوَن فِيِه ليس بِاْلفَتَائِِل تُْستَْدَخُل لَِدَواٍء بَأْسًّ

 َعقَاقِيُر.)مالك(

 ََّل تُْفِطُر اْلُحْقنَةُ إْن َكانَْت لَِدَواٍء.)الحسن بن حي(■ 

ائِِم.)النخعي(■   ََّل بَأَْس بِالسَُّعوِط لِلصَّ

ْدُخُل َحْلقَهُ َعْن َغْيِر تََعمُّ ■  ََ  -ٍد:من تمضمض أو استنشُق فَْغلِبُهُ اْلَماُء َف
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ا لَِصْوِمِه فَقَْد أَْفطََر َوَعلَْيِه اْلقََضاُء، َوإِْن َكاَن نَاِسيًّا فَََل َشْيَء َعلَْيِه.)أبو  ☆ إْن َكاَن َذاِكرًّ

 حنيفة والنخعي(

 َعلَْيِه اْلقََضاُء فِي ُكلِّ َذلَِك.)مالك( ☆

ا َكاَن أََوَغْيَر َذاِكٍر.)ابن أبي لي ☆  لى (ََّل قََضاَء َعلَْيِه، َذاِكرًّ

إْن َكاَن َذلَِك فِي ُوُضوٍء لَِصََلٍة فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َوإِْن َكاَن لَِغْيِر ُوُضوٍء فََعلَْيِه  ☆

اٌد  ، َوَحمَّ ْعبِيُّ ( -اْلقََضاُء.) الشَّ  َوَعْن اْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

بَاُب يَْدُخُل فِي اْلَحْلِق َغلَبَةًّ، َوَمْن َرفََع َرْأَسهُ إلَى السَّ ■  َماِء فَتَثَاَءَب فََوقََع فِي َحْلقِِه الذُّ

 -نُْقطَةٌ ِمْن اْلَمطَِر:

 َّل يفطر بالذباب )ابن عباس و الحسن وأبو حنيفة والشعبي( ☆يفطر بذلك )مالك( ☆

 كراهة السواك للصائم .) الشافعي ووكيع ومجاهد(■

 َّل يكره مضغ الطعام للصبي وَّل تذوقه .)الحسن وحماد والنخعي(■ 

لصائم .)روى عن أم حبيبة كراهته وَّل يصح عنها وأجازه الشعبي وهو العلك ل■

 قول المؤلف (

 -من أصبح جنبا عامدا أم ناسيا:■

 يَْبطُُل َصْوُمهُ بِتَْرِك اْلُغْسِل قَْبَل اْلفَْجِر. ☆

َد أَْن ََّل يَْغتَِسَل ِمْن اْلَجنَابَِة َشْهَر َرَمَضاَن ُكلَّ  ☆ هُ) اْلَحنَفِيُّوَن، َصْوُمهُ تَامٌّ َوإِْن تََعمَّ

 َواْلَمالِِكيُّوَن؛ َوالشَّافِِعيُّوَن(

ا َويُتِمُّ يَْوَمهُ َذلَِك.)عطاء وسالم وقال به النخعي في صيام رمضان َّل  ☆ ُل يَْومًّ يُبَدِّ

 التطوع (

يَاَم؛ َوَمْن أَتَاهُ َغيْ  ☆ ٌد أَْبَدَل الصِّ ْبُح ُجنُبًّا َوهَُو ُمتََعمِّ ٍد فَََل َمْن أَْدَرَكهُ الصُّ َر ُمتََعمِّ

لُهُ.)عروة بن الزبير(  يُبَدِّ

 عليه القضاء في الفرض .)الحسن البصري(☆

من اكل أو شرب أو جامع ناسيا فليس عليه حرج.)أبو هريرة َوَعْن اْلَحَكِم ْبِن ■ 

 ، ، َوهَُو ُعتَْيبَةَ ِمْثلُهُ، َوَعْن أَبِي اْْلَْحَوِص، َوَعْلقََمةَ، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم(  قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوالشَّافِِعيِّ
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 من جامع ناسيا فعليه القضاء.)عطاء وسفيان (■

 القضاء واجب على الناسي. )مالك(■

 -أنه لم يطلع:من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن ■

ليس عليه القضاء ) ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاُب، َواْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ، َوُمَجاِهٌد؛ َواْلَحَسُن، ☆

بَْيِر  ْعثَاِء، َوَعطَاُء ْبُن أَبِي َربَاٍح، َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّ َوهَُو قَْوُل أَبِي  -َوَجابُِر ْبُن َزْيٍد أَبُو الشَّ

 ُسلَْيَماَن(

ا فِي اْلفَْجِر فََل) يلزم ِ■  ْمُس َوأَمَّ اْلقََضاِء الَِّذي يُْفِطُر َوهَُو يََرى أَنَّهُ لَْيٌل ثُمَّ تَْطلُُع الشَّ

)  ِمْثَل قَْوِل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

َمْجنُونَةًّ أَْو ُمْغمًّى  َمْن أُْكِرهَ َعلَى اْلفِْطِر، أَْو ُوِطئَْت اْمَرأَةٌ نَائَِمةًّ، أَْو ُمْكَرهَةًّ أَوْ ■ 

 -َعلَْيهَا، أَْو ُصبَّ فِي َحْلقِِه َماٌء َوهَُو نَائٌِم:

ا َعْن ☆ صيامه تام وَّل قضاء عليه )المؤلف و زفرو اْلَحَسِن ْبِن ِزيَاٍد ، َوقَْد ُرِوَي أَْيضًّ

 أَبِي َحنِيفَةَ وسفيان في المرأة المكرهة على الجماع وأبو سليمان وأهل الظاهر(

اْلقََضاَء َعلَى النَّائِِم َوالنَّائَِمِة، َواْلُمْكَرِه َواْلُمْكَرهَِة، َواْلَمْجنُوِن َواْلَمْجنُونَِة، َواْلُمْغَمى  ☆

 َعلَْيِهَما )مالك والمشهور عن أبي حنيفة(

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

ِ تََعالَى: }فَاآلَن بَاِشُروهُنَّ َواْبتَُغوا َما َكتَ ■  ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن قال َّللاَّ َب َّللاَّ

يَاَم إِلَى اللَّْيِل{ ]البقرة:  وا الصِّ لَُكُم اْلَخْيطُ اْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

ِ  [ فَفِي هَِذِه اآْليَِة اْلَمْنُع ِمْن اْلُمبَاَشَرِة؟ قُْلنَا قَْد َصحَّ ٥٨١ ُ َعلَْيِه  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى ُمَراُدهُ ِمنَّا، فََصحَّ أَنَّ اْلُمبَاَشَرةَ  -َوَسلََّم  إبَاَحةُ اْلُمبَاَشَرِة، َوهَُو اْلُمبَيُِّن َعْن َّللاَّ

ْوِم إنََّما ِهَي اْلِجَماُع فَقَطْ  َمةَ فِي الصَّ  اْلُمَحرَّ

ِد ْبِن أَْوٍس: َوَمْعقِِل ْبِن ِسنَاٍن، َوأَبِي هَُرْيَرةَ، َوَرافِِع ْبِن َخِديٍج َوَغْيِرِهْم: ثَْوبَاَن، َوَشدَّا■ 

 )صحيح(《أَْفطََر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجومُ 》أَنَّهُ قَاَل: 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وهو صائم.)صحيح -َعْن اْبِن َعبَّاٍس " اْحتََجَم َرُسوُل َّللاَّ  (َصلَّى َّللاَّ

َوهَُو ُمَسافٌِر فَيُْفِطُر، َوَذلَِك ُمبَاٌح، أَْو فِي  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْد يَْحتَِجُم   قال المؤلف: 

ٍع فَيُْفِطُر، َوَذلَِك ُمبَاٌح ... فَلَْو َصحَّ أَنَّ َخبََر اْبِن َعبَّاٍس بَْعَد َخبَِر َمْن َذَكْرنَا  ِصيَاِم تَطَوُّ

ُغََلٌم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -نَْسُخ إْفطَاِر اْلَمْحُجوِم ََّل اْلَحاِجِم؛ ِْلَنَّهُ قَْد يَْحُجُمهُ  لََما َكاَن فِيِه إَّلَّ 

 لَْم يَْحتَلِْم.
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ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَْرَخَص فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ائِمِ   اَد ُحَمْيٍد فِي ِرَوايَتِِه " َواْلقُْبلَِة ".)صحيح(زَ « اْلِحَجاَمِة لِلصَّ

قال المؤلف: َولَْفظَةُ " أَْرَخَص " ََّل تَُكوُن إَّلَّ بَْعَد نَْهٍي؛ فََصحَّ بِهََذا اْلَخبَِر نَْسُخ اْلَخبَِر 

ِل.  اْْلَوَّ

بَْيِر أَْخبََرهُ أَنَّ ■  ِ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤمِ »أَنَّ ُعْرَوةَ ْبَن الزُّ َصلَّى  -نِيَن أَْخبََرْتهُ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   صحيح(«)َكاَن يُقَبِّلُهَا َوهَُو َصائِمٌ  -َّللاَّ

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يُبَاِشُر َوهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َصائِمٌ 

ُ َعْنهَا  -َعائَِشةَ ■  ِ » -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يُقَبُِّل َوهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

ْربِهِ   صحيح(«)َصائٌِم، َويُبَاِشُر َوهَُو َصائٌِم َولَِكنَّهُ َكاَن أَْملََكُكْم ِْلِ

ا فَأََراَد النَّبِيُّ  َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت َكانَتْ »َعْن ■  َصلَّى  -إْحَدانَا إَذا َكانَْت َحائِضًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أَْن يُبَاِشَرهَا أَْن تَتَِّزَر فِي فَْوِر َحْيَضتِهَا ثُمَّ يُبَاِشَرهَا، قَالَْت: َوأَيُُّكْم يَْملُِك  -َّللاَّ

 ِ ُ َعلَ  -إْربَهُ َكَما َكاَن َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)يَْملُِك إْربَهُ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ائِِم يُوِجُب أَنَّهُ لَهُ ُخُصوٌص فَقَْولُهَا هََذا  قال المؤلف: فَإِْن َكاَن قَْولُهَا َذلَِك فِي قُْبلَِة الصَّ

ا ُخُصوٌص، أَْو أَنَّهَا َمْكُروهَةٌ، أَْو أَنَّ  هَا لِلشَّْيِخ فِي ُمبَاَشَرِة اْلَحائِِض يُوِجُب أَنَّهَا لَهُ أَْيضًّ

ْجَماِع؛ ِْلَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َوَغْيَرهُ َكِرهُوا ُمبَاَشَرةَ  ُدوَن الشَّابِّ َوََّل يُْمِكنُهُْم هَاهُنَا َدْعَوى اْْلِ

 اْلَحائِِض.

َعْهِد  أَْخبََرنِي َرُجٌل ِمْن اْْلَْنَصاِر، أَنَّهُ قَبََّل اْمَرأَتَهُ َعلَى»َعْن َعطَاِء ْبِن يََساٍر قَاَل: ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأََمَرهَا فََسأَلَْت النَّبِيَّ  -َصلَّى َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذلَِك فَقَاَل لَهَا النَّبِيُّ  ِ يَْفَعُل َذلَِك، فَأَْخبَرَ  -َصلَّى َّللاَّ ْتهُ اْمَرأَتُهُ، إنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل لَهَا: إنَّ النَّبِيَّ  َص لَهُ فِي أَْشيَاَء، فَاْرِجِعي إلَْيِه،  -َصلَّى َّللاَّ ُرخِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََرَجَعْت إلَْيِه، فََذَكَرْت لَهُ َذلَِك، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ ْتقَاُكْم أَنَا أَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ  )صحيح(« َوأَْعلَُمُكْم بُِحُدوِد َّللاَّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعَمَر ْبِن أَبِي َسلََمةَ اْلَمْخُزوِميِّ أَنَّهُ َسأََل َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ائُِم؟ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -أَيُقَبُِّل الصَّ َسْل هَِذِه، يَْعنِي أُمَّ َسلََمةَ،  -َم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَْخبََرْتهُ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ، قَْد  -َصلَّى َّللاَّ يَْصنَُع َذلَِك، فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ َر، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َم ِمْن َذْنبَِك َوَما تَأَخَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -ُغفَِر لََك َما تَقَدَّ ِ  -ى َّللاَّ أََما َوَّللَاَّ

ِ َوأَْخَشاُكمْ   )صحيح(« إنِّي َْلَْتقَاُكْم ّلِِلَّ
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بَاِن قَْوَل َمْن ادََّعى فِي َذلَِك اْلُخُصوَص لَهُ  َعلَْيِه  -قال المؤلف: فَهََذاِن اْلَخبََراِن يَُكذِّ

ََلُم  ُب قَْوَل َمْن ادََّعى أَنَّهَا  -السَََّلُم  َعلَْيهِ  -؛ ِْلَنَّهُ أَْفتَى بَِذلَِك -السَّ َمْن اْستَْفتَاهُ، َويَُكذِّ

ِة َشبَابِِه إذْ  ا فِي قُوَّ  َمْكُروهَةٌ لِلشَّابِّ ُمبَاَحةٌ لِلشَّْيِخ؟ ِْلَنَّ ُعَمَر ْبَن أَبِي َسلََمةَ َكاَن َشاب ًّا ِجد ًّ

 َعلَْيِه السَََّلُم.. -َماَت 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت أَْهَوى النَّبِيُّ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ ■ » لِيُقَبِّلَنِي، فَقُْلُت:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)إنِّي َصائَِمةٌ فَقَاَل: َوأَنَا َصائٌِم، فَقَبَّلَنِي

ُ َعلَْيِه وَ  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، فِي ِكلَْيِهَما، ■  أَْرَخَص فِي قُْبلَِة  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ائِِم لِلشَّْيِخ َونَهَى َعْنهَا الشَّابَّ  ضعيف() أََحَدهَُما ِمْن طَِريٍق فِيهَا اْبُن لَِهيَعةَ، َوهَُو «)الصَّ

ََّل َشْيَء، َوفِيهَا قَْيٌس َمْولَى تَِجيٍب؛ َوهَُو َمْجهُوٌل ََّل يُْدَرى َمْن هَُو؟ َواآْلَخَر ِمْن طَِريِق 

 َعْن أَبِي اْلَعْنبَِس، َوََّل يُْدَرى َمْن هَُو( -َوهَُو َضِعيٌف  -َرائِيَل إسْ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل ُعَمُر: َرأَْيت َرُسوَل َّللاَّ فِي اْلَمنَاِم، فََرأَْيتُهُ ََّل يَْنظُرنِي،  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َما َشأْنِي؟ فَقَاَل: أَلَسْ  َت الَِّذي تُقَبُِّل َوأَْنَت َصائٌِم؟ قُْلت: فََواَلَِّذي بََعثََك فَقُْلت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 بِاْلَحقِّ ََّل أُقَبُِّل بَْعَدهَا َوأَنَا َصائٌِم.)ضعيف() ُعَمَر ْبَن َحْمَزةَ ََّل َشْيَء(

 ِ َرائُِع ََّل تُْؤَخُذ بِاْلَمنَاَماِت ََّل ِسيََّما َوقَْد أَْفتَى َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  - قال المؤلف: الشَّ َصلَّى َّللاَّ

ائِِم؛ فَِمْن اْلبَاِطِل أَْن يُْنَسَخ َذلَِك فِي اْلَمنَاِم  -َوَسلََّم  ُعَمَر فِي اْليَقِظَِة َحي ًّا بِإِبَاَحِة اْلقُْبلَِة لِلصَّ

ِ ِمْن هََذا.   َميِّتًّا نَُعوُذ بِاّلَِلَّ

ِ قَاَل ■  ْبُن اْلَخطَّاُب هََشْشُت فَقَبَّْلُت َوأَنَا َصائٌِم، فَقُْلُت:  قَاَل ُعَمرُ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 ِ ا، قَبَّْلُت َوأَنَا َصائٌِم، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا َعِظيمًّ ِ، َصنَْعُت اْليَْوَم أَْمرًّ ُ  -يَا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

« أَْنَت َصائٌِم؟ قُْلت: ََّل بَأَْس بِِه، قَاَل: فََمهْ أََرأَْيَت لَْو َمْضَمْضَت ِمْن اْلَماِء وَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ؟ ")صحيح(

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َمْيُمونَةَ بِْنِت ُعْتبَةَ َمْوََّلِة َرُسوِل َّللاَّ ْن قَبََّل  -َصلَّى َّللاَّ ُسئَِل َعمَّ

 )ضعيف(« اْمَرأَتَهُ َوهَُما َصائَِماِن؟ فَقَاَل: قَْد أَْفطَرَ 

ائِِم، فَقِيَل لَهُ ■  ِ »أَنَّ ُعَمَر َكاَن يَْنهَى َعْن اْلقُْبلَِة لِلصَّ ُ َعلَْيِه  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ « َكاَن يُقَبُِّل َوهَُو َصائِمٌ  -َوَسلََّم   -؟ فَقَاَل: َوَمْن َذا لَهُ ِمْن اْلِحْفِظ َواْلِعْصَمِة َما لَِرُسوِل َّللاَّ

 ُ  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى َّللاَّ

ٍق ■  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل فِي الَِّذي يُقَبُِّل َوهَُو َصائٌِم، فَقَاَل: أَََّل يُقَبُِّل َجْمَرةًّ؟ َوَعْن ُمَورِّ

 َعْنهُ: أَنَّهُ َكاَن يَْنهَى َعْنهَا؟ 

 تَّى تُْفِطَر؟ عِن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل َما تُِريُد إلَى ُخلُوٍف فِيهَا؟ َدْعهَا حَ ■
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ا ■ ْن قَبََّل َوهَُو َصائٌِم فَقَاَل: أَْفطََر، َويَْقِضي يَْومًّ َعْن اْلهَْزهَاِز: أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد ُسئَِل َعمَّ

 َمَكانَهُ.

َل َخْلَق اْمَرأَتِِه َوهَُو َصائٌِم بَطََل َصْوُمهُ.■   َوَعْن ُحَذْيفَةَ قَاَل: َمْن تَأَمَّ

َس بِهَا، َوُسئَِل أَيَْقبُِض َعلَى َعْن اْبِن َعبَّ ■ 
ائِِم؟ فَقَاَل: ََّل بَأْ اٍس: أَنَّهُ ُسئَِل َعْن اْلقُْبلَِة لِلصَّ

يَاَم.)صحيح(  َساقِهَا؟ قَاَل ََّل يَْقبُِض َعلَى َساقِهَا، أَِعفُّوا الصِّ

ِ أَْخبََرْتهُ: أَنَّهَا كَ ■  انَْت ِعْنَد َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فََدَخَل أَنَّ َعائَِشةَ بِْنَت طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاَّ

يِق  دِّ ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ ِ ْبُن َعْبِد الرَّ َوهَُو َصائٌِم فِي  -َعلَْيهَا َزْوُجهَا، َوهَُو َعْبُد َّللاَّ

َو ِمْن أَْهلَِك فَتُقَبِّلَهَا َوتََُلِعبَهَا؟ َرَمَضاَن، فَقَالَْت لَهُ َعائَِشةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن: َما يَْمنَُعَك أَْن تَْدنُ 

 فَقَاَل: أُقَبِّلُهَا َوأَنَا َصائٌِم؟ قَالَْت: نََعْم.)صحيح(

قال المؤلف: َعائَِشةُ بِْنُت طَْلَحةَ َكانَْت أَْجَمَل نَِساِء أَْهِل َزَمانِهَا، َوَكانَْت أَيَّاَم َعائَِشةَ 

بَاِن قَْوَل َمْن ََّل يُبَالِي َوِهَي َوَزْوُجهَا فَتِيَّْيِن فِي  ُعْنفَُواِن اْلَحَداثَِة؟ َوهََذاِن اْلَخبََراِن يَُكذِّ

ِ »بِاْلَكِذِب أَنَّهَا أََراَدْت بِقَْولِهَا  ْربِِه ِمْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَيُُّكْم أَْملَُك ِْلِ -َصلَّى َّللاَّ

ائِِم.النَّْهَي ِمْن اْلقُْبلَِة َواْلمُ «   بَاَشَرِة لِلصَّ

ا؟ ■  ُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه َصائِمًّ َعْن َمْسُروٍق قَاَل: َسأَْلت َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن: َما يَِحلُّ لِلرَّ

 فَقَالَْت ُكلُّ َشْيٍء إَّلَّ اْلِجَماَع.)صحيح(

ةُ بِْنُت َزْيِد ْبِن َعْمٍرو َوهَُو َصائٌِم؛ فَََل أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكانَْت تُقَبِّلُهُ اْمَرأَتُهُ َعاتِكَ ■ 

 يَْنهَاهَا .

ْجت اْبنَةَ َعمٍّ لِي َجِميلَةًّ، ■  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر: أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل َِّلْبِن َعبَّاٍس: إنِّي تََزوَّ

ي إلَى قُبْ  -فَبَنَْيُت بِهَا فِي َرَمَضاَن: فَهَْل لِي  لَتِهَا ِمْن َسبِيٍل؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّ

ي: هَْل إلَى ُمبَاَشَرتِهَا  َعبَّاٍس: هَْل تَْملُِك نَْفَسَك؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: قَبِّْل، قَاَل: فَبِأَبِي أَْنَت َوأُمِّ

هَْل لِي إلَى أَْن ِمْن َسبِيٍل؟ قَاَل: هَْل تَْملُِك نَْفَسَك؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: فَبَاِشْرهَا، قَاَل: فَ 

أَْضِرَب بِيَِدي َعلَى فَْرِجهَا ِمْن َسبِيٍل؟ قَاَل: َوهَْل تَْملُِك نَْفَسَك؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: 

 اْضِرْب.)صحيح(

ُجِل ِمْن اْمَرأَتِِه ■  َعْن َحبِيِب ْبِن ِشهَاٍب َعْن أَبِيِه قَاَل: َسأَْلت أَبَا هَُرْيَرةَ َعْن ُدنُوِّ الرَّ

 َصائٌِم؟ فَقَاَل: إنِّي َْلَُرفُّ َشفَتَْيهَا َوأَنَا َصائٌِم.)صحيح(َوهَُو 

َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَرْحبِيَل أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َكاَن يُبَاِشُر اْمَرأَتَهُ نِْصَف النَّهَاِر َوهَُو َصائٌِم ■ 

 َوهَِذِه أََصحُّ طَِريٍق َعْن اْبِن َمْسُعوٍد.)صحيح( -
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تِِه َعْن( اْلُمَسيِّ ■  قَالَْت:  -َوَكانَْت تَْحَت ُحَذْيفَةَ ْبِن اْليََماِن  -ِب ْبِن نُْجبَةَ اْلفََزاِري  َعْن َعمَّ

َكاَن ُحَذْيفَةُ إَذا َصلَّى اْلفَْجَر فِي َرَمَضاَن َجاَء فََدَخَل َمِعي فِي لَِحافِي ثُمَّ 

 يُبَاِشُرنِي.)صحيح(

 ■ ِ ُ  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ َوإَِذا اْستَْنَشْقَت فَبَالِْغ، إَّلَّ أَْن تَُكوَن : »-َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا  )صحيح(« َصائِمًّ

ائُِم بِاْلُمبَالََغِة فِي اَِّلْستِْنَشاِق؛ َوإِنََّما فِيِه إيَجاُب  قال المؤلف: لَْيَس فِيِه أَنَّهُ يُْفِطُر الصَّ

ائِِم فَقَْط؛ ََّل نَْهيُهُ اْلُمبَالََغِة فِي اَِّلْستِْنَشاِق لَِغْيِر الصَّ  ائِِم، َوُسقُوطُ ُوُجوِب َذلَِك َعْن الصَّ

ائُِم ُمَخيٌَّر بَْيَن أَْن يُبَالَِغ فِي اَِّلْستِْنَشاِق َوبَْيَن أَْن ََّل يُبَالَِغ فِيِه، َوأَ  ا َعْن اْلُمبَالََغِة؛ فَالصَّ مَّ

ائِِم فَاْلُمبَالََغةُ فِي اَِّلْستِْنَشاِق فَ   ْرٌض َعلَْيِه..َغْيُر الصَّ

ِ ِمْن ِريِح »عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ■  ائِِم أَْطيَُب ِعْنَد َّللاَّ إنَّ ُخلُوَف فَِم الصَّ

 صحيح(«)اْلِمْسكِ 

قال المؤلف : اْلُخلُوُف َخاِرٌج ِمْن اْلَحْلِق، َولَْيَس فِي اْْلَْسنَاِن، َواْلَمْضَمَضةُ تَْعَمُل فِي 

 َواِك.َذلَِك َعَمَل السِّ 

ا َخَرَج َولَْيَس ■  ا َخَرَج؛ َواْلُوُضوُء ِممَّ ا َدَخَل َولَْيَس ِممَّ َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد: اْلفِْطُر ِممَّ

ا َدَخَل.  ِممَّ

ِ ْبِن ُعَمَر: " أَنَّهُ اْحتَلََم لَْيلَةًّ فِي َرَمَضاَن ثُمَّ نَاَم فَلَْم يَْنتَبِْه حَ ■  ِ ْبُن َعْبِد َّللاَّ تَّى َعْبُد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -أَْصبََح، قَاَل: فَلَقِيت أَبَا هَُرْيَرةَ فَاْستَْفتَْيتُهُ؟ فَقَاَل: أَْفِطْر، فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُجُل ُجنُبًّا قَاَل: فَِجْئت إلَى أَبِي فَأَْخبَْرتُهُ بَِما  -َوَسلََّم  َكاَن يَأُْمُر بِاْلفِْطِر إَذا أَْصبََح الرَّ

ِ لَئِْن أَْفطَْرَت َْلُوِجَعنَّ َمْتنََك، ُصْم، فَإِْن بََدا لَكَ أَ  أَْن  ْفتَانِي بِِه أَبُو هَُرْيَرةَ، فَقَاَل: أُْقِسُم بِاّلَِلَّ

ا آَخَر فَاْفَعْل.)صحيح(  تَُصوَم يَْومًّ

ِ ْبَن َعْمٍرو اْلقَاِرَئ قَاَل: ■   َوَربِّ هََذا اْلبَْيِت، َما أَنَا َسِمْعُت أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: ََّل »َعْبَد َّللاَّ

ٌد  ْبُح َوهَُو ُجنٌُب فَََل يَُصْم، ُمَحمَّ  .)صحيح(« قَالَهُ  -َوَربِّ اْلَكْعبَِة  -قُْلُت: َمْن أَْدَرَكهُ الصُّ

لَِكْن َمنََع قال المؤلف: لَْو لَْم يَُكْن إَّلَّ َما َذَكْرنَا لََكاَن اْلَواِجُب اْلقَْوَل بَِخبَِر أَبِي هَُرْيَرةَ، 

فَُث إِلَى يَاِم الرَّ ِ تََعالَى: }أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الصِّ ةُ نَْسِخِه؟ َوبُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاَّ  ِمْن َذلَِك ِصحَّ

ُ أَنَُّكْم ُكْنتُْم تَْختَانُوَن أَْنفَُسكُ  ْم فَتَاَب َعلَْيُكْم نَِسائُِكْم هُنَّ لِبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَهُنَّ َعلَِم َّللاَّ

ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم  َوَعفَا َعْنُكْم فَاآلَن بَاِشُروهُنَّ َواْبتَُغوا َما َكتََب َّللاَّ

يَاَم إِلَى اللَّْيِل{ ]ال وا الصِّ بقرة: اْلَخْيطُ اْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

٥٨١. ] 
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يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم{ ]البقرة:  .. َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: }ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

[ َكاَن أََحُدهُْم إَذا نَاَم لَْم تَِحلَّ لَهُ النَِّساُء، َولَْم يَِحلَّ لَهُ أَْن يَأُْكَل َشْيئًّا إلَى اْلقَابِلَةَ، ٥٨٢

ُ لَُكْم.َورَ  َص َّللاَّ  خَّ

ْي اْلُمْؤِمنِيَن َرَوتَا ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »أُمَّ َكاَن يُْصبُِح ُجنُبًّا ِمْن ِجَماٍع  -َصلَّى َّللاَّ

 « ...َغْيِر اْحتََِلٍم ثُمَّ يَُصوُم َذلَِك النَّهَارَ 

َذا نَاَم قَْبَل أَْن يَتََعشَّى لَْم يَِحلَّ لَهُ أَْن يَأُْكَل َشْيئًّا َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب: أَنَّ أََحَدهُْم َكاَن إ

َوََّل يَْشَرَب لَْيلَتَهُ َويَْوَمهُ ِمْن اْلَغِد َحتَّى تَْغُرَب الشَّْمُس، َحتَّى نََزلَْت }َوُكلُوا َواْشَربُوا 

 [ .٥٨١َوِد ِمَن اْلفَْجِر{ ]البقرة: َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ اْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَسْ 

ْوَم، َوَخبَُر أَبِي هَُرْيَرةَ  ٍد: فََصحَّ أَنَّ هَِذِه اآْليَةَ نَاِسَخةٌ لُِكلِّ َحاٍل تَقَدََّمْت الصَّ  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

لَِما تَقَدََّم فَُحْكُمهَا بَاٍق  ُمَوافٌِق لِبَْعِض اْْلَْحَواِل اْلَمْنُسوَخِة.. َوإِْذ َصحَّ أَنَّ هَِذِه اآْليَةَ نَاِسَخةٌ 

 ََّل يَُجوُز نَْسُخهُ َوفِيهَا إبَاَحةُ اْلَوْطِء إلَى تَبَيُِّن اْلفَْجِر؛ فَإِْذ هَُو ُمبَاٌح بِيَقِيٍن، فَََل َشكَّ فِي أَنَّ 

َو ُجنٌُب، فَبِهََذا َوَجَب اْلُغْسَل ََّل يَُكوُن إَّلَّ بَْعَد اْلفَْجِر، َوََّل َشكَّ فِي أَنَّ اْلفَْجَر يُْدِرُكهُ َوهُ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيقُ  -تَْرُك َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ، ََّل بَِما ِسَواهُ   َوبِاّلَِلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  إَذا نَِسَي أََحُدُكْم فَأََكَل، أَْو »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َوَسقَاهُ  َشِرَب فَْليُتِمَّ   .)صحيح(« َصْوَمهُ؛ فَإِنََّما أَْطَعَمهُ َّللاَّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، إنِّي أََكْلُت َوَشِرْبُت نَاِسيًّا َوأَنَا َصائٌِم؟ فَقَاَل: ُ أَْطَعَمَك َوَسقَاكَ  َرُسوَل َّللاَّ  )صحيح(« َّللاَّ

ا؟ ■  ِ ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: اْستَْسقَى اْبُن ُعَمَر َوهَُو َصائٌِم، فَقُْلت: أَلَْسَت َصائِمًّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ أَْن يَْسقِيَنِي فََمنَْعتَنِي؟ .)صحيح(  فَقَاَل: أََراَد َّللاَّ

ا َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب قَاَل: أَْفطََر ■  النَّاُس فِي َزَمِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فََرأَْيت ِعَساسًّ

أُْخِرَجْت ِمْن بَْيِت َحْفَصةَ فََشِربُوا، ثُمَّ َطلََعْت الشَّْمُس ِمْن َسَحاٍب، فََكأَنَّ َذلَِك َشقَّ َعلَى 

ِ َما ْثٍم. النَّاِس، فَقَالُوا: نَْقِضي هََذا اْليَْوَم فَقَاَل ُعَمُر: لَِم؟ َوَّللَاَّ  تََجانَْفنَا ِْلِ

ِ »َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه  -أَْفطََر النَّاُس َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 « .ثُمَّ طَلََعْت الشَّْمسُ  -َوَسلََّم 

؟قَاَل أَبُو أَُساَمةَ: قُْلت لِِهَشاٍم: فَأُِمُروا بِاْلقََضاِء؟ فَقَالَ   : َوِمْن َذلَِك بُدٌّ

ةَ فِيِه.  قال المؤلف: فَإِنَّ هََذا لَْيَس إَّلَّ ِمْن َكََلِم ِهَشاٍم، َولَْيَس ِمْن اْلَحِديِث، فَََل ُحجَّ

َوقَْد قَاَل َمْعَمٌر: َسِمْعت ِهَشاَم ْبَن ُعْرَوةَ فِي هََذا اْلَخبَِر نَْفِسِه يَقُوُل: ََّل أَْدِري أَقََضْوا أَْم 

 َصحَّ َما قُْلنَا.ََّل؟ فَ 
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ُ َعْنهُ  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ■  اَم.-َرِضَي َّللاَّ ائُِم اْلَحمَّ  : ََّل يَْدُخُل الصَّ

 677]َمْسأَلَةٌ اْلَمْجنُون َواْلُمْغَمى َعلَْيِه فِي َشْهر َرَمَضاَن[م

ْوَم  ا قال ابن حزم: فََوَجَب أَنَّ َمْن ُجنَّ بَْعَد أَْن نََوى الصَّ ِمْن اللَّْيِل فَََل يَُكوُن ُمْفِطرًّ

بُِجنُونِِه؛ لَِكنَّهُ فِيِه َغْيُر ُمَخاَطٍب، َوقَْد َكاَن ُمَخاطَبًّا بِِه؛ فَإِْن أَفَاَق فِي َذلَِك اْليَْوِم أَْو فِي 

ْوَم ِمْن ِحينِِه َويَُكوُن َصائِ  ا؛ ِْلَنَّهُ ِحينَئٍِذ َعلَِم يَْوٍم بَْعَدهُ ِمْن أَيَّاِم َرَمَضاَن فَإِنَّهُ يَْنِوي الصَّ مًّ

ْوِم َعلَْيِه. َوهََكَذا َمْن َجاَءهُ اْلَخبَُر بُِرْؤيَِة اْلِهََلِل، أَْو َمْن َعلَِم بِأَنَّهُ يَْوُم نَْذرِ  ِه بُِوُجوِب الصَّ

ْمنَا قَْبُل، َوَكَذلَِك َمْن أُْغِمَي َعلَْيِه َكَما َذَكْرنَا،  َوَكَذلَِك َمْن ُجنَّ أَْو أَْو فَْرِضِه َعلَى َما قَدَّ

ْمِس، أَْو َمْن نَاَم، أَْو َسِكَر قَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس فَلَْم يَْستَْيقِْظ  أُْغِمَي َعلَْيِه قَْبَل ُغُروِب الشَّ

ْغَماُء إَّلَّ َوََّل َصَحا إَّلَّ ِمْن اْلَغِد َوقَْد َمَضى أَْكثَُر النَّهَاِر، أَْو أَقَلُّهُ.. َوََّل يُْبِطُل اْلُجنُوُن َوا ْْلِ

ا: فَإِنَّ اْلَمْغلُوَب اْلُمْكَرهَ َعلَى  َما يُْبِطُل النَّْوُم ِمْن الطَّهَاَرِة بِاْلُوُضوِء َوْحَدهُ فَقَْط. َوأَْيضًّ

ُ تََعالَى، َواْلَمْجنُوُن،  اْلفِْطِر ََّل يَْبطُُل َصْوُمهُ بَِذلَِك َعلَى َما نَْذُكُر بَْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاَّ

ِ تََعالَى َما أََصابَهَُما، فَََل  اِن بِقََدٍر َغالٍِب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ َواْلُمْكَرهُ َمْغلُوبَاِن ُمْكَرهَاِن ُمْضطَرَّ

ا َمْن بَلََغ َمْجنُونًّا ُمْطبَقًّا فَهََذا لَْم يَُكْن  ُمَخاطَبًّا، َوََّل  -قَطُّ  -يُْبِطُل َذلَِك َصْوَمهَُما.. َوأَمَّ

ا َعْنهُ اْلقَلَُم؛ فَََل يَِجُب َعلَْيِه قََضاُء َصْوٍم لَِزَمْتهُ الشَّ   -َرائُِع، َوََّل اْْلَْحَكاُم َولَْم يََزْل َمْرفُوعًّ

؛ بِِخََلِف قَْوِل َمالٍِك: فَإَِذا َعقََل فَِحينَئٍِذ اْبتََدأَ اْلِخطَاُب بِلُُزوِمِه إيَّاهُ، ََّل قَْبَل َذلَِك.  أَْصَلًّ

ا َمْن َشِرَب  ْوَم فََصَحا بَْعَد َصْدٍر ِمْن َوأَمَّ َحتَّى َسِكَر فِي لَْيلَِة َرَمَضاَن َوَكاَن نََوى الصَّ

ْكُر َمْعِصيَةًّ، -أَْو بَْعَد ُغُروِب الشَّْمِس  -النَّهَاِر أَقَلِِّه أَْو أَْكثَِرِه  ، َولَْيَس السُّ : فََصْوُمهُ تَامٌّ

اٌء َسِكَر أَْم لَْم يَْسَكْر، َوََّل ِخََلَف فِي أَنَّ َمْن فُتَِح فَُمهُ إنََّما اْلَمْعِصيَةُ ُشْرُب َما يُْسِكُر َسوَ 

أَْو أُْمِسَكْت يَُدهُ َوَجَسُدهُ َوُصبَّ اْلَخْمُر فِي َحْلقِِه َحتَّى َسِكَر أَنَّهُ لَْيَس َعاِصيًّا بُِسْكِرِه، ِْلَنَّهُ 

ْكُر  ِ تََعالَى فِيِه، لَْم يَْشَرْب َما يُْسِكُرهُ بِاْختِيَاِرِه، َوالسُّ لَْيَس هَُو فِْعلُهُ، إنََّما هَُو فِْعُل َّللاَّ

ِ تََعالَى فِيِه الَِّذي ََّل اْختِيَاَر لَهُ فِيِه.. َوَكذَ  لَِك َوإِنََّما يُْنهَى اْلَمْرُء َعْن فِْعلِِه، ََّل َعْن فِْعِل َّللاَّ

ْوَم ثُمَّ لَْم يَْستَْيقِْظ إَّلَّ بَْعَد َمْن نَاَم َولَْم يَْستَْيقِْظ إَّلَّ فِي النَّهَاِر َوََّل فَ  ْرَق؛ أَْو َمْن نََوى الصَّ

، أَْو أُْغِمَي َعلَْيِه أَْو َسِكَر، أَْو نَاَم قَْبَل  . َوبَقَِي ُحْكُم َمْن ُجنَّ ُغُروِب الشَّْمِس، فََصْوُمهُ تَامٌّ

هُ ُكلَّهَا َواْلَغَد ُكلَّهُ إلَى بَْعَد ُغُروِب ُغُروِب الشَّْمِس فَلَْم يُفِْق َوََّل َصَحا َوََّل اْنتَبَهَ لَْيلَتَ 

، -الشَّْمِس  : أَيَْقِضيِه أَْم ََّل؟ . فََوَجْدنَا اْلقََضاَء إيَجاَب َشْرٍع؛ َوالشَّْرُع ََّل يَِجُب إَّلَّ بِنَصٍّ

، ِْلَنَّ فَََل نَِجُد إيَجاَب اْلقََضاِء.. َوَوَجْدنَا اْلَمْصُروَع، َواْلُمْغَمى َعلَْيِه َمِريَضيْ  ِن بََِل َشكٍّ

ِة إلَى  ِة اْلَجَواِرِح َواْلقُوَّ اْلَمَرَض ِهَي َحاٌل ُمْخِرَجةٌ لِْلَمْرِء َعْن َحاِل اَِّلْعتَِداِل َوِصحَّ

اَِّلْضِطَراِب َوَضْعِف اْلَجَواِرِح َواْعتََِللِهَا، َوهَِذِه ِصفَةُ اْلَمْصُروِع َواْلُمْغَمى َعلَْيِه بََِل 

، َويَبْ  ةًّ؛ فَإِْذ هَُما َمِريَضاِن فَاْلقََضاُء َشكٍّ فَاقَِة ُمدَّ قَى َوْهُن َذلَِك َوَضْعفُهُ َعلَْيِهَما بَْعَد اْْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  -َعلَْيِهَما بِنَصِّ اْلقُْرآِن   َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:
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قََضى الشَّْهَر  -إِْن أَفَاَق فِي َشْيٍء ِمْنهُ َمْن ُجنَّ َشْهَر َرَمَضاَن ُكلَّهُ فَََل قََضاَء َعلَْيِه، فَ ■ 

لٍَة ِمْن ُكلَّهُ. قَاَل: َوَمْن أُْغِمَي َعلَْيِه الشَّْهَر ُكلَّهُ فََعلَْيِه قََضاُؤهُ ُكلِِّه، فَإِْن أُْغِمَي َعلَْيِه بَْعَد لَيْ 

تِي أُْغِمَي َعلَْيِه فِيهَا؛ ِْلَنَّهُ قَْد نََوى قََضى الشَّْهَر ُكلَّهُ إَّلَّ يَْوَم تِْلَك اللَّْيلَِة الَّ  -الشَّْهِر 

 ِصيَاَمهُ ِمْن اللَّْيِل. )أبو حنيفة(

: فَإِنَّهُ يَْقِضي ُكلَّ -َمْن بَلََغ َوهَُو َمْجنُوٌن ُمْطبٌَق فَأَقَاَم َوهَُو َكَذلَِك ِسنِيَن ثُمَّ أَفَاَق ■ 

نِيَن، َوََّل يَْقضِ  لََواِت. قَاَل: فَإِْن أُْغِمَي َعلَْيِه َرَمَضاَن َكاَن فِي تِْلَك السِّ ي َشْيئًّا ِمْن الصَّ

 أَْكثََر النَّهَاِر فََعلَْيِه قََضاُؤهُ، فَإِْن أُْغِمَي َعلَْيِه أَقَلَّ النَّهَاِر فَلَْيَس َعلَْيِه قََضاُؤهُ.)مالك َوقَدْ 

 ُرِوَي َعْنهُ إيَجاُب اْلقََضاِء َعلَْيِه ُجْملَةًّ ُدوَن تَْقِسيٍم(

ََّل قََضاَء َعلَى اْلَمْجنُوِن إَّلَّ َعلَى الَِّذي يَُجنُّ َويُفِيُق، َوََّل قََضاَء َعلَى اْلُمْغَمى ■ 

 َعلَْيِه.)عبيد َّللا بن الحسن(

 ََّل يَْقِضي اْلَمْجنُوُن، َويَْقِضي اْلُمْغَمى َعلَْيِه.)الشافعي(■ 

 َّل قضاء عليهم .)أبو سليمان(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُرفَِع »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

بِيِّ َحتَّى يَْحتَلَِم، َوَعْن اْلَمْجنُوِن  اْلقَلَُم َعْن ثَََلٍث: َعْن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيقَِظ، َوَعْن الصَّ

 صحيح(«)َحتَّى يَْعقِلَ 

ائِم الَِّذي َجَهَدهُ اْلُجوُع أَْو اْلَعطَُش َحتَّى َغلَبَهُ اأْلَْمُر[م]َمْسأَ   677لَةٌ الصَّ

قال ابن حزم: َوَمْن َجهََدهُ اْلُجوُع، أَْو اْلَعطَُش َحتَّى َغلَبَهُ اْْلَْمُر فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يُْفِطَر؛ 

ِ تََعالَى: }َوَّل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكمْ  ُ بُِكُم ٢٢{ ]النساء: لِقَْوِل َّللاَّ ِ تََعالَى: }يُِريُد َّللاَّ [ . َولِقَْوِل َّللاَّ

 [ .٥٨٥اْليُْسَر َوَّل يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر{ ]البقرة: 

يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج:  ِ تََعالَى: }َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ [ . َولِقَْوِل َرُسوِل ١٨َوقَْوِل َّللاَّ

 ِ ُ  -َّللاَّ فَإِْن َكاَن « . إَذا أََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ » - َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َخَرَج بَِذلَِك إلَى َحدِّ اْلَمَرِض فََعلَْيِه اْلقََضاُء، َوإِْن َكاَن لَْم يَْخُرْج إلَى َحدِّ اْلَمَرِض 

: }َوقَْد فََصْوُمهُ َصِحيٌح َوََّل قََضاَء عَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ لَْيِه؛ ِْلَنَّهُ َمْغلُوٌب ُمْكَرهٌ ُمْضطَرٌّ قَاَل َّللاَّ

َم َعلَْيُكْم إَِّل َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه{ ]اْلنعام:  َل لَُكْم َما َحرَّ [ . َولَْم يَأِْت اْلقُْرآُن ٥٥٢فَصَّ

نَّةُ بِإِيَجاِب قََضاٍء َعلَى ُمْكَرٍه، أَْو مَ  ْن َوََّل السُّ ُ تََعالَى اْلقََضاَء َعمَّ ْغلُوٍب؛ بَْل قَْد أَْسقََط َّللاَّ

َدهُ.  َذَرَعهُ اْلقَْيُء َوأَْوَجبَهُ َعلَى َمْن تََعمَّ

 677]َمْسأَلَةٌ ََل يَْلَزُم َصْوٌم إَلَّ بِتَبَيُِّن طُلُوِع اْلفَْجِر الثَّانِي[م
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 فِي َغْيِرِه إَّلَّ بِتَبَيُِّن طُلُوِع اْلفَْجِر الثَّانِي، قال ابن حزم: َوََّل يَْلَزُم َصْوٌم فِي َرَمَضاَن َوََّل 

ْرُب َواْلِجَماُع ُمبَاٌح ُكلُّ َذلَِك، َكاَن َعلَى َشكٍّ ِمْن طُلُوِع  ا َما لَْم يَتَبَيَّْن فَاْْلَْكُل َوالشُّ َوأَمَّ

 اْلفَْجِر أَْو َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّهُ لَْم يَْطلُْع.

فَْجَر َوهَُو يَأُْكُل فَْليَْقِذْف َما فِي فَِمِه ِمْن طََعاٍم أَْو َشَراٍب، َوْليَُصْم، َوََّل قََضاَء فََمْن َرأَى الْ 

َعلَْيِه؛ َوَمْن َرأَى اْلفَْجَر َوهَُو يَُجاِمُع فَْليَْتُرْك ِمْن َوْقتِِه، َوْليَُصْم، َوََّل قََضاَء َعلَْيِه؛ 

ُع اْلفَْجِر بَْعَد ُمدٍَّة طَِويلٍَة أَْو قَِريبٍَة، فَلَْو تََوقََّف بَاِهتًّا فَََل َوَسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك َكاَن طُلُو

ا فِي ُغُروِب  ا فََعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ، َوَمْن أََكَل َشاك ًّ ؛ َولَْو أَقَاَم َعاِمدًّ َشْيَء َعلَْيِه، َوَصْوُمهُ تَامٌّ

اْلقََضاِء؛ فَإِْن  -ُمْفِسٌد لَِصْوِمِه، َوََّل يَْقِدُر َعلَى الشَّْمِس أَْو َشِرَب فَهَُو َعاٍص لَهُ تََعالَى، 

ْمِس فََعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ  ا فِي ُغُروِب الشَّ : -: بُْرهَاُن َذلَِك -َجاَمَع َشاك ًّ ِ َعزَّ َوَجلَّ : قَْوُل َّللاَّ

ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشرَ  بُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ }فَاآلَن بَاِشُروهُنَّ َواْبتَُغوا َما َكتََب َّللاَّ

يَاَم إِلَى اللَّْيِل{ ]البقرة:  وا الصِّ [ َوهََذا ٥٨١اْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ

ْرَب إلَى أَْن يَ  َ تََعالَى أَبَاَح اْلَوْطَء َواْْلَْكَل َوالشُّ تَبَيََّن لَنَا اْلفَْجُر، َولَْم نَصُّ َما قُْلنَا، ِْلَنَّ َّللاَّ

وا فِي اْلفَْجِر؛ فَََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن  يَقُْل تََعالَى: َحتَّى يَْطلَُع اْلفَْجُر، َوََّل قَاَل: َحتَّى تَُشكُّ

ا بِطُلُوِعِه َما لَْم يَتَبَيَّْن لِْلَمْرِء..  يَقُولَهُ، َوََّل أَْن يُوِجَب َصْومًّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »اْبِن ُعَمَر: َعْن َعائَِشةَ، وَ  ■ ُن بِلَْيٍل، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َكاَن بََِلٌل يَُؤذِّ َصلَّى َّللاَّ

َن اْبُن أُمِّ َمْكتُوٍم؛ فَإِنَّهُ ََّل  -َوآلِِه َوَسلََّم  ُن بِلَْيٍل، فَُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذِّ إنَّ بََِلَّلًّ يَُؤذِّ

 « .َحتَّى يَْطلَُع اْلفَْجرُ  يَُؤذِّنُ 

■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن ابن عمر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إنَّ بََِلَّلًّ يَُؤذِّ

َن اْبُن أُمِّ َمْكتُوٍم، قَاَل: َوَكاَن َرُجَلًّ أَْعَمى ََّل يُنَاِدي َحتَّى  بِلَْيٍل، فَُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذِّ

 صحيح(«)يُقَاَل لَهُ: أَْصبَْحَت أَْصبَْحتَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َسِمَع َسُمَرةَ ْبَن ُجْنُدٍب يَقُوُل: ]قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََّل [ : »-َصلَّى َّللاَّ

ُحوِر، َوََّل هََذا اْلبَيَاُض َحتَّى يَ  نَّ أََحَدُكْم نَِداُء بََِلٍل ِمْن السُّ  )صحيح(« ْستَِطيرَ يَُغرَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَْوُل النَّبِيِّ ■ »  صحيح(«)لِبََِلٍل: اْكَْلْ لَنَا اْلفَْجرَ  -َصلَّى َّللاَّ

ةًّ لَنَا ََّل لَهُْم؛ ِْلَنَّ اْْلَْكَل،  ْوِم لََكاَن ُحجَّ قال المؤلف: أَنَّهُ َحتَّى لَْو أََمَرهُ بَِذلَِك لِلصَّ

ُمبَاَحاِن إلَى أَْن يُْنِذَرهُْم بََِلٌل بِطُلُوِع اْلفَْجِر، َوإِْنَذاُرهُ إيَّاهُْم بِطُلُوِع اْلفَْجِر ََّل َواْلِجَماَع: 

ْرُب، َواْلِجَماُع: ُمبَاٌح ُكلُّ َذلَِك، َولَْو  ؛ فَاْْلَْكُل، َوالشُّ يَُكوُن إَّلَّ بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر بََِل َشكٍّ

َما يَْحُرُم ُكلُّ َذلَِك بِإِْنَذاِر بََِلٍل بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر؛ هََذا َما ََّل ِحيلَةَ لَهُْم طَلََع اْلفَْجُر، َوإِنَّ 

 فِيِه..
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ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  إَذا َسِمَع أََحُدُكْم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

نَاُء َعلَى نُوَن « يَِدِه فَََل يََضْعهُ َحتَّى يَْقِضَي َحاَجتَهُ ِمْنهُ  النَِّداَء َواْْلِ اٌر: َوَكانُوا يَُؤذِّ قَاَل َعمَّ

 إَذا بََزَغ اْلفَْجُر.)صحيح(

ْرُت ثُمَّ اْنَطلَْقُت إلَى اْلَمْسِجِد، فََدَخْلُت َعلَى ُحَذْيفَةَ، »َعْن ■  ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش قَاَل تََسحَّ

ْوَم، قَاَل: فَأََمَر بِلِْقَحٍة  نَْت، ثُمَّ قَاَل: ُكْل. قُْلُت: إنِّي أُِريُد الصَّ فَُحلِبَْت، ثُمَّ أََمَر بِقِْدٍر فَُسخِّ

ََلةُ، فَقَاَل ُحَذيْ  ْوَم، فَأََكْلنَا ثُمَّ َشِرْبنَا ثُمَّ أَتَْينَا اْلَمْسِجَد َوقَْد أُقِيَمْت الصَّ فَةُ: َوأَنَا أُِريُد الصَّ

ِ  هََكَذا فََعَل بِي ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ْبِح؟ قَاَل: بَْعَد  -َصلَّى َّللاَّ فَقُْلُت: بَْعَد الصُّ

ْبِح؛ إَّلَّ أَنَّ الشَّْمَس لَْم تَْطلُعْ   «الصُّ

ْرتُْم َمَع النَّبِيِّ ■ » ُ  -َعْن ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش قُْلُت لُِحَذْيفَةَ: أَيُّ َوْقٍت تََسحَّ  َعلَْيِه َوآلِِه َصلَّى َّللاَّ

 «؟ قَاَل: هَُو النَّهَاُر، إَّلَّ أَنَّ الشَّْمَس لَْم تَْطلُعْ -َوَسلََّم 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس: أَنَّهُ َرأَى َرُسوَل َّللاَّ َر هَُو َوَزْيُد  -َصلَّى َّللاَّ قَْد تََسحَّ

ََلُم َعلَْيِه  -ْبُن ثَابٍِت، َوهَُو  ْكَعتَْيِن، ثُمَّ َخَرَج إلَى اْلَمْسِجِد  -السَّ ْوَم، ثُمَّ َصلَّى الرَّ يُِريُد الصَّ

ََلةُ   صحيح(«)فَأُقِيَمْت الصَّ

نَُن َمَع   قَاَل ابن حزم:  هََذا ُكلُّهُ َعلَى أَنَّهُ لَْم يَُكْن يَتَبَيَُّن لَهُْم اْلفَْجُر بَْعُد؛ فَبِهََذا تَتَّفُِق السُّ

 ْرآن.اْلقُ 

ُجََلِن إلَى اْلفَْجِر فََشكَّ أََحُدهَُما فَْليَأُْكََل ■  يِق أَنَّهُ قَاَل: إَذا نَظََر الرَّ دِّ َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ

 َحتَّى يَتَبَيََّن لَهَُما.)صحيح ومثله عن عمر رضى َّللا عن الشيخين(

يِق يَقُوُل لِي: قُْم بَْينِي َوبَ ■  دِّ ر.)صحيح(َكاَن أَبُو بَْكٍر الصِّ  ْيَن اْلفَْجِر َحتَّى تََسحَّ

َعْن َسالِِم ْبِن ُعبَْيٍد اْْلَْشَجِعيِّ قَاَل: قُْم فَاْستُْرنِي ِمْن اْلفَْجِر، ثُمَّ أََكَل.)صحيح() َسالُِم ■ 

) ِ  ْبُن ُعبَْيٍد اْلشجعي هََذا ُكوفِيٌّ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ

يِق ■  دِّ يَجاُف: اْلَغْلُق .)صحيح(َكاَن أَبُو بَْكٍر الصِّ ر. َ اْْلِ  يَقُوُل: أَِجيفُوا اْلبَاَب َحتَّى نَتََسحَّ

نَاُء َعلَى يَِدِه فَقَاَل: ■  َعْن أَبِي َرافٍِع أَْو َغْيِرِه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: أَنَّهُ َسِمَع النَِّداَء َواْْلِ

 أَْحَرْزتُهَا َوَربِّ اْلَكْعبَِة.

َراَب َما َشَكْكَت؛ يَْعنِي فِي اْلفَْجِر.)صحيح(َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ الشَّ  قَاَل: أََحلَّ َّللاَّ

 ■ ، َوَعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: اْسقِنِي يَا ُغََلُم، قَاَل لَهُ: أَْصبَْحَت، فَقُْلت: َكَل ًّ

ِ، اْسقِنِي؟ فََشِرَب.  فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َشكٌّ لََعْمُر َّللاَّ

ا ِمْن َزْمَزَم َوقَاَل لَِرُجلَْيِن: أَطَلََع ■  َعْن َمْكُحوٍل اْْلَْزِديِّ قَاَل: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر أََخَذ َدْلوًّ

 اْلفَْجُر؟ قَاَل أََحُدهَُما: قَْد طَلََع، َوقَاَل اآْلَخُر: ََّل؛ فََشِرَب اْبُن ُعَمَر. 
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ا َعْن ِحبَّاَن ْبِن اْلَحاِرِث: أَنَّهُ تََسحَّ ■  يَاَم، فَلَمَّ َر َمَع َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َوهَُما يُِريَداِن الصِّ

ََلةَ . ِن: أَقِْم الصَّ  فََرَغ قَاَل لِْلُمَؤذِّ

ِ ْبَن َمْسُعوٍد فِي َداِرِه، فَأَْخَرَج لَنَا فَْضَل ■  َعْن َعاِمِر ْبِن َمطٍَر قَاَل: أَتَْيت َعْبَد َّللاَّ

ْرنَا ََلةُ؛ فََخَرْجنَا فََصلَّْينَا َمَعهُ. ُسُحوٍر، فَتََسحَّ  َمَعهُ، فَأُقِيَمْت الصَّ

تِي ■  ْحَمِن قَاَل: َسِمْعُت َعمَّ ِ  -َعْن ُخبَْيِب ْبِن َعْبِد الرَّ ْت َمَع َرُسوِل َّللاَّ  -َوَكانَْت قَْد َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَالَْت: َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُن بِلَيْ  ٍل إنَّ اْبَن أُمِّ َمْكتُوٍم يُنَاِدي بِلَْيٍل، فَُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يُنَاِدَي بََِلٌل، َوإِنَّ بََِلَّلًّ يَُؤذِّ

َن اْبُن أُمِّ َمْكتُوٍم، قَالَْت: َوكَ  اَن يَْصَعُد هََذا َويَْنِزُل هََذا قَالَْت: فَُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذِّ

رَ   )صحيح( « فَُكنَّا نَتََعلَُّق بِِه فَنَقُوُل: َكَما أَْنَت َحتَّى نَتََسحَّ

نَْيِن: أََحُدهَُما قَْبَل اْلفَْجِر بِيَِسيٍر،  قال ابن حزم: فََحَصَل لَنَا ِمْن هََذا اْلَخبَِر أَنَّهَُما َكانَا ُمَؤذِّ

 َواآْلَخُر َوََّل بُدَّ بَْعَد اْلفَْجِر. -: ِحينًّا هََذا َوِحينًّا هََذا -َكانَا أَيَّهَُما 

، َواْبُن ُعَمَر، َواْبُن َعبَّاٍس، َوأَبُو هَُرْيَرةَ،  وقال أيضا: فَهَُؤََّلِء: أَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر، َوَعلِيٌّ

هُ ُخبَْيٌب، َوَزْيُد  ْبُن ثَابٍِت، َوَسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاٍص، فَهُْم أََحَد َواْبُن َمْسُعوٍد، َوُحَذْيفَةُ، َوَعمُّ

َحابَِة  َحابَِة، ََّل يُْعَرُف لَهُْم ُمَخالٌِف ِمْن الصَّ ُ َعْنهُْم  -َعَشَر ِمْن الصَّ . إَّلَّ -َرِضَي َّللاَّ

هُ؛ َوِمْن طَِريِق ِرَوايَةٌ َضِعيفَةٌ ِمْن طَِريِق َمْكُحوٍل َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َولَْم يُْدِركْ 

، َوأَبُو ِمْجلٍَز،  ُد ْبُن َعلِيٍّ اِر َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َولَْم يُْدِرْكهُ. َوِمْن التَّابِِعيَن: ُمَحمَّ يَْحيَى اْلَجزَّ

َوإِْبَراِهيُم، َوُمْسلٌِم، َوأَْصَحاُب اْبِن َمْسُعوٍد، َوَعطَاٌء، َواْلَحَسُن، َواْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ، 

بَْيِر، َوَجابُِر ْبِن َزْيٍد. َوِمْن اْلفُقَهَاِء: َمْعَمٌر، َواْْلَْعَمُش..وَ   ُمَجاِهٌد، َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

 676]َمْسأَلَةٌ َمْن َصحَّ ِعْنَدهُ أَنَّ اْلِهََلَل قَْد ُرئَِي اْلبَاِرَحةَ فِي آِخِر َشْعبَاَن[م

قُهُ  ، أَْو  - َوَمْن َصحَّ ِعْنَدهُ بَِخبَِر َمْن يَُصدِّ ِمْن َرُجٍل َواِحٍد، أَْو اْمَرأٍَة َواِحَدٍة: َعْبٍد، أَْو ُحرٍّ

ا  ٍة، فََصاِعدًّ أَنَّ اْلِهََلَل قَْد ُرئَِي اْلبَاِرَحةَ فِي آِخِر َشْعبَاَن فَفُِرَض َعلَْيِه  -أََمٍة، أَْو ُحرَّ

ْوُم، َصاَم النَّاُس أَْو لَْم يَُصوُموا، َوَكَذلَِك لَْو َرآ هُ هَُو َوْحَدهُ، َولَْو َصحَّ ِعْنَدهُ بَِخبَِر الصَّ

ا  اٍل قَْد ُرئَِي فَْليُْفِطْر، أَْفطََر النَّاُس أَْو  -َكَما َذَكْرنَا  -َواِحٍد أَْيضًّ ا: أَنَّ ِهََلَل َشوَّ فََصاِعدًّ

 تِْر بَِذلَِك..َصاُموا؛ َوَكَذلَِك لَْو َرآهُ هَُو َوْحَدهُ؛ فَإِْن َخِشَي فِي َذلَِك أَذًّى فَْليَْستَ 

يِن؛ َوقَْد  وقال أيضا : فَإِْن قَالُوا: فَِمْن أَْيَن أََجْزتُْم فِيِهَما َخبََر اْلَواِحِد؟ قُْلنَا: ِْلَنَّهُ ِمْن الدِّ

ُ تََعالَى  يِن قَبُوُل َخبَِر اْلَواِحِد؛ فَهَُو َمْقبُوٌل فِي ُكلِّ َمَكان، إَّلَّ َحْيُث أََمَر َّللاَّ َصحَّ فِي الدِّ

 ِ ا: فَقَْد َذَكْرنَا قَْبَل هََذا قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ اهُ لَنَا. َوأَْيضًّ ُ  -بِأَْن ََّل يُْقبََل إَّلَّ َعَدٌد َسمَّ َصلَّى َّللاَّ

َن اْبُن أُمِّ َمْكتُومٍ »فِي أََذاِن بََِلٍل  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم   -فَأََمَر « ُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذِّ

ْبِح، َوهَُو َخبٌَر َواِحٌد بِأَنَّ اْلفَْجَر  -ِه السَََّلُم َعلَيْ  يَاِم بِأََذاِن اْبِن أُمِّ َمْكتُوٍم بِالصُّ بِاْلتَِزاِم الصِّ

 قَْد تَبَيََّن..
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 -أقوال الفقهاء:

اٍل إَّلَّ َرُجلَْيِن ■  يقبل خبر الواحد في هَلل رمضان ، وَّل يقبل فِي ِهََلِل َشوَّ

 فة والشافعِي(َعْدلَْين)أبو حني

 َّل تقبل اَّل شهادة رجلين عدلين .)مالك(■

 إذا كان الهَلل صافيا َّل يقبل أقل من خمسين .)أبو يوسف(■

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  : أَنَّهُ َذَكَر َرَمَضاَن فَقَاَل: ََّل -َصلَّى َّللاَّ

« تَُصوُموا َحتَّى تََرْوا اْلِهََلَل، َوََّل تُْفِطُروا َحتَّى تََرْوهُ، فَإِْن ُغمَّ َعلَْيُكْم فَاْقُدُروا لَهُ 

 )صحيح(

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: فَإِْن ُغمَّ َعلَْيُكْم  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ فَأَْكِملُوا ا  )صحيح(« ْلِعدَّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َجاَء أَْعَرابِيٌّ إلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ؟ قَاَل: نََعْم، قَ  -فَقَاَل؛ إنِّي َرأَْيُت اْلِهََلَل  اَل؛ يَْعنِي َرَمَضاَن فَقَاَل: أَتَْشهَُد أَْن ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ

ْن فِي النَّاِس فَْليَُصوُموا  ِ؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: قُْم يَا بََِلُل فَأَذِّ ا َرُسوُل َّللاَّ دًّ أَتَْشهَُد أَنَّ ُمَحمَّ

ا  ضعيف()فيه سماك بن حرب(«)َغدًّ

« ■ ِ َصلَّى  - أَنَّ أَِميَر َمكَّةَ َوهَُو اْلَحاِرُث ْبُن َحاِطٍب َخَطَب فَقَاَل: َعِهَد إلَْينَا َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  أَْن نَْنُسَك لُِرْؤيَتِِه، فَإِْن لَْم نََرهُ َوَشِهَد َشاِهَدا َعْدٍل نََسْكنَا  -َّللاَّ

 .)ضعيف() َراِويَهُ ُحَسْيُن ْبُن اْلَحاِرِث َوهَُو َمْجهُوٌل(« بَِشهَاَدتِِهَما

ِ  قَِدمَ »أَبِي ُعْثَماَن النَّْهِديِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَْعَرابِيَّاِن فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَُمْسلَِماِن أَْنتَُما؟ قَاََّل: نََعْم فَأََمَر  -َصلَّى َّللاَّ

 .)مرسل(« النَّاُس فَأَْفطَُروا أَْو َصاُموا

: إَذا َشِهَد َرُجََلِن َعلَى ُرْؤيَِة اْلِهََلِل أَْفطَُروا. )صحيح( َوَعنْ ■   اْلَحاِرِث َعْن َعلِيٍّ

َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: أَبِي ُعْثَماُن أَْن يُِجيَز َشهَاَدةَ هَاِشِم ْبِن ُعْتبَةَ أَْو َغْيِرِه َعلَى ■ 

 ُرْؤيَِة اْلِهََلِل.

ُ َعْنهُ  -ُن أَْن يَُكوَن ُعْثَماُن قال المؤلف: َوقَْد يُْمكِ  إنََّما َردَّ َشهَاَدةَ هَاِشِم ْبِن  -َرِضَي َّللاَّ

َرِضَي  -ُعْتبَةَ ِْلَنَّهُ لَْم يَْرَضهُ؛ ََّل ِْلَنَّهُ َواِحٌد؛ َولَقَْد َكاَن هَاِشٌم أََحَد اْلُمَجلِّبِيَن َعلَى ُعْثَماَن 

ُ َعْنهُ   .-َّللاَّ
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ِن َعاِزٍب: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكاَن يَْنظُُر إلَى اْلِهََلِل، فََرآهُ َرُجٌل، َعْن اْلبََراِء بْ ■ 

فَقَاَل ُعَمُر: يَْكفِي اْلُمْسلِِميَن أََحُدهُْم؛ فَأََمَرهُْم فَأَْفطَُروا أَْو َصاُموا.)صحيح ومثله عن 

 على(

فَََل يَُصْم، َوَمْن َرآهُ َوْحَدهُ فِي عن عمر َمْن َرآهُ َوْحَدهُ فِي اْستِْهََلِل َرَمَضاَن ■ 

اٍل فَََل يُْفِطُر.  اْستِْهََلِل َشوَّ

َعْن أَبِي قََِلبَةَ: أَنَّ َرُجلَْيِن َرأَيَا اْلِهََلَل فِي َسفٍَر؛ فَقَِدَما اْلَمِدينَةَ ُضَحى اْلَغِد، فَأَْخبََرا ■ 

ا َوأَنَا ُعَمَر، فَقَاَل ِْلََحِدِهَما: أََصائٌِم أَْنَت؟ قَاَل:  نََعْم، َكِرْهت أَْن يَُكوَن النَّاُس ِصيَامًّ

ا؛ ِْلَنِّي َرأَْيت  ُمْفِطٌر، َكِرْهت اْلِخََلَف َعلَْيِهْم، َوقَاَل لِْْلِخِر: فَأَْنَت؟ قَاَل: أَْصبَْحت ُمْفِطرًّ

َرْأَسَك، َوَرَدْدنَا َشهَاَدتََك؛  َْلَْوَجْعنَا -يَْعنِي الَِّذي َصاَم  -اْلِهََلَل، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: لَْوََّل هََذا 

 ثُمَّ أََمَر النَّاَس فَأَْفطَُروا.

: أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل لُِعَمَر: إنِّي َرأَْيت ِهََلَل َرَمَضاَن، ■  ْحَمِن التَّْيِميِّ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َعْبِد الرَّ

قَاَل: ُصْمت بِِصيَاِم النَّاِس، فَقَاَل قَاَل: أََرآهُ َمَعَك أََحٌد؟ قَاَل: ََّل قَاَل: فََكْيف َصنَْعت؟ 

 ُعَمُر: يَا لََك فِيهَا. )صحيح(

َواِل[م  677]َمْسأَلَةٌ ِهََلُل َرَمَضان إَذا ُرئَِي قَْبَل الزَّ

َواِل فَهَُو ِمْن اْلبَاِرَحِة َويَُصوُم النَّاُس ِمْن ِحينَئٍِذ  قال ابن حزم: َوإَِذا ُرئَِي اْلِهََلُل قَْبَل الزَّ

َل َرَمَضاَن  -قَِي يَْوِمِهْم بَا َواِل  -إْن َكاَن أَوَّ َويُْفِطُروَن إْن َكاَن آِخَرهُ، فَإِْن ُرئَِي بَْعَد الزَّ

َّْيلَِة اْلُمْقبِلَِة.  فَهَُو لِل

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

بمثل قول المؤلف يقول عمر رضى َّللا عنه وسفيان والربيع َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َحبِيٍب ■

، َوأَبُو بَْكِر ْبُن َداُود، َوَغْيُرهُ.   اْْلَْنَدلُِسيُّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ُصوُموا لُِرْؤيَتِِه َوأَْفِطُروا : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)لُِرْؤيَتِهِ 

ْجَماِع اْلُمتَيَقِِّن، َولَْم يَِجْب قال المؤلف: فََخَرَج ِمْن هََذا الظَّاِهُر إَذا ُرئِ  َواِل بِاْْلِ َي بَْعَد الزَّ

َواِل، لَِِلْختََِلِف فِي َذلَِك؛  ْوُم إَّلَّ ِمْن اْلَغِد؛ َوبَقَِي ُحْكُم لَْفِظ اْلَحِديِث إَذا ُرئَِي قَْبَل الزَّ الصَّ

ا: فَإِنَّ اْلِهََلَل إذَ  . َوأَْيضًّ ُجوُع إلَى النَّصِّ َواِل فَإِنََّما يََراهُ النَّاِظُر فََوَجَب الرُّ ا ُرئَِي قَْبَل الزَّ

 إلَْيِه َوالشَّْمُس بَْينَهُ َوبَْينَهُ، َوََّل َشكَّ فِي أَنَّهُ لَْم يُْمِكْن ُرْؤيَتُهُ َمَع َحَوالَِة الشَّْمِس ُدونَهُ إَّلَّ 

ا. ا َكثِيرًّ  َوقَْد أَهَلَّ ِمْن اْلبَاِرَحِة َوبَُعَد َعْنهَا بُْعدًّ
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أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكتََب إلَى النَّاِس إَذا َرأَْيتُُموهُ قَْبَل َزَواِل الشَّْمِس فَأَْفِطُروا َوإَِذا  ■

 َرأَْيتُُموهُ بَْعَد َزَوالِهَا فَََل تُْفِطُروا.

ُحوِر[م  677]َمْسأَلَةٌ تَْعِجيُل اْلفِْطِر َوتَأِْخيُر السُّ

نَّةِ  ُحوِر َوإِنََّما هَُو َمِغيُب الشَّْمِس َعْن  قال ابن حزم: َوِمْن السُّ تَْعِجيُل اْلفِْطِر َوتَأِْخيُر السُّ

ائِِم َوََّل َمِزيَد.  أُفُِق الصَّ

 -األحاديث وآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُروا فَإِنَّ فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ تََسحَّ

 )صحيح(« وِر بََرَكةًّ السَّحُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ فَْصُل َما »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُحورِ   صحيح(«)بَْيَن ِصيَاِمنَا َوِصيَاِم أَْهِل اْلِكتَاِب أَْكلَةُ السُّ

ُد  ْوَم تََعمُّ يَاُم ِمْن قال المؤلف: : ََّل يَُضرُّ الصَّ تَْرِك السَُّحوِر؛ ِْلَنَّهُ ِمْن ُحْكِم اللَّْيِل َوالصِّ

 ُحْكِم النَّهَاِر، َوََّل يَْبطُُل َعَمٌل بِتَْرِك َعَمٍل َغْيِرِه إَّلَّ بِأَْن يُوِجَب َذلَِك نَصٌّ فَيُوقَُف ِعْنَدهُ.

لُ ■ » ُحوَر َويَُعجِّ ُر السُّ ْفطَاَر، فَقَالَْت َعائَِشةُ: هََكَذا َكاَن  عن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ َكاَن يَُؤخِّ اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)يَْصنَعُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس َعْن النَّبِيِّ ■  ََّل يََزاُل النَّاُس بَِخْيٍر َما »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

لُوا  )صحيح(« اْلفِْطرَ  َعجَّ

ِ ْبِن أَبِي أَْوفَى ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ِسْرنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ َوهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

ِ لَْو أَْمَسْيُت؟  ا َغُربَْت الشَّْمُس قَاَل: اْنِزْل فَاْجَدْح لَنَا فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: َصائٌِم فَلَمَّ

ا؟ قَاَل: اْنِزْل فَاْجَدْح لَنَا؟ فَنََزَل  ِ إنَّ َعلَْيَك نَهَارًّ اْنِزْل فَاْجَدْح لَنَا؟ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -فََجَدَح، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا إَذا َرأَْيتُْم اللَّْيَل قَْد أَْقبََل ِمْن هَاهُنَ  -َصلَّى َّللاَّ

ائُِم، َوأََشاَر بِأُْصبُِعِه قِبَِل اْلَمْشِرقِ   صحيح(«)فَقَْد أَْفطََر الصَّ

ينَا َعْن أَبِي ُموَسى: تَأِْخيَر اْلفِْطِر َحتَّى تَْبُدَو اْلَكَواِكُب َوََّل نَقُوُل بِهََذا  قال المؤلف: َوُروِّ

ََلِة َوا -لَِما َذَكْرنَا  - ينَا َعْن ُعَمَر ْبِن َوتَْعِجيُل اْلفِْطِر قَْبَل الصَّ ْْلََذاِن أَْفَضُل، َكَذلَِك ُروِّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم . -اْلَخطَّاِب، َوأَبِي هَُرْيَرةَ، َوَجَماَعٍة ِمْن الصَّ  َرِضَي َّللاَّ

 677]َمْسأَلَةٌ أَْسلََم أَْو بَلََغ بَْعَدَما تَبَيََّن اْلفَْجُر لَهُ فِي َرَمَضان[م

لََم بَْعَدَما تَبَيََّن اْلفَْجُر لَهُ، أَْو بَلََغ َكَذلَِك، أَْو َرأَْت الطُّْهَر ]ِمْن قال ابن حزم:َوَمْن أَسْ 

اْلَحْيِض[ َكَذلَِك، أَْو ِمْن النِّفَاِس َكَذلَِك، أَْو أَفَاَق ِمْن َمَرِضِه َكَذلَِك، أَْو قَِدَم ِمْن َسفَِرِه 

ِهْم َويَطَئُوَن ِمْن نَِسائِِهْم َمْن لَْم تَْبلُْغ، أَْو َمْن طَهَُرْت فِي فَإِنَّهُْم يَأُْكلُوَن بَاقَِي نَهَارِ  -َكَذلَِك 
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ْوَم ِمْن َغٍد  َوََّل قََضاَء َعلَى َمْن أَْسلََم، أَْو بَلََغ؛ َوتَْقِضي  -يَْوِمهَا َذلَِك، َويَْستَأْنِفُوَن الصَّ

 اْلَحائُِض، َواْلُمفِيُق، َواْلقَاِدُم، َوالنُّفََساُء.

ا: فَإِنَّ َمْن َذَكْرنَا ََّل يَْختَلُِف اْلَحاِضُروَن اْلُمَخالِفُوَن لَنَا فِي أَنَّ الَّتِي وقال أي ضا: َوأَْيضًّ

طَهَُرْت ِمْن اْلَحْيِض، َوالنِّفَاِس، َواْلقَاِدَم ِمْن السَّفَِر، َواْلُمفِيَق ِمْن اْلَمَرِض: ََّل يُْجِزئُهُْم 

 ْم قََضاُؤهُ.ِصيَاُم َذلَِك اْليَْوِم َوَعلَْيهِ 

ْم َوََّل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ الَِّذي بَلََغ، َواَلَِّذي أَْسلََم إْن أََكََل فَلَْيَس َعلَْيِهَما قََضاُؤهُ، فََصحَّ أَنَّهُ 

، َوإَِذا َكانُوا َغْيَر َصائِِميَن فَََل َمْعنَى لِِصيَاِمِهْم، َوََّل   فِي هََذا اْليَْوِم َغْيُر َصائِِميَن أَْصَلًّ

ِ تََعالَى، َوََّل هُْم َعاُصوَن  ا ّلِِلَّ وَن بِِه فَْرضًّ ا، َوََّل هُْم ُمَؤدُّ أَْن يُْؤَمُروا بَِصْوٍم لَْيَس َصْومًّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -لَهُ بِتَْرِكِه   َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوَمالٌِك، َوالشَّافِعِ ■ ، َوأَبُو ُسلَْيَماَن.بمثل قول المؤلف يقول : ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ  يُّ

اْلَحائِِض تَْطهُُر بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر: ََّل تَأُْكُل إلَى اللَّْيِل، َكَراهَةَ التََّشبُِّه ■ 

ِ ْبُن  ، َوُعبَْيُد َّللاَّ ، َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ بِاْلُمْشِرِكيَن.)النخعي وأَبُو َحنِيفَةَ، َواْْلَْوَزاِعيُّ

 اْلَحَسِن(

َل النَّهَاِر فَْلتُتِمَّ يَْوَمهَا، َوإِْن طَهَُرْت فِي آِخِرِه أََكلَْت َوَشِربَْت.)عطاء(إْن طَ ■   هَُرْت أَوَّ

أَْسلََم اْلَكافُِر فِي يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن َصاَم َما َمَضى ِمْن الشَّْهِر َوإِْن أَْسلََم فِي آِخِر  -إْن ■ 

 عكرمة والحسن( النَّهَاِر َصاَم َذلَِك اْليَْوَم.)عطاء و

بِيِّ يَْبلُُغ بَْعَد اْلفَْجِر: أَنَّ َعلَْيِه َصْوَم َما بَقَِي ِمْن يَْوِمِه. َوَكَذلَِك قَاَل فِي اْلُمَسافِِر ■  الصَّ

 يَْقُدُم بَْعَد اْلفَْجِر.)أبو حنيفة(

ِ تََعالَ  َد اْلفِْطَر فِي يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن َعاِصيًا ّلِِلَّ  767ى[م]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ

ِ تََعالَى لَْم يَِحلَّ لَهُ أَْن  َد اْلفِْطَر فِي يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن َعاِصيًّا ّلِِلَّ قال ابن حزم: َوَمْن تََعمَّ

ِ تََعالَى إْن فََعَل  َوهَُو َمَع  -يَأُْكَل فِي بَاقِيِه َوََّل أَْن يَْشَرَب، َوََّل أَْن يَُجاِمَع َوهَُو َعاٍص ّلِِلَّ

 َصائٍِم...َذلَِك َغْيُر 

َد اْلفِْطَر َعاِصيًّا فَهَُو ُمْفتََرٌض َعلَْيِه بََِل ِخََلٍف، َصْوُم َذلَِك  ا َمْن تََعمَّ وقال أيضا: َوأَمَّ

، َوََّل إْجَماٌع بِإِبَاَحِة  ائِِم َولَْم يَأِْت نَصٌّ ٌم َعلَْيِه فِيِه ُكلُّ َما يَْحُرُم َعلَى الصَّ اْليَْوِم، َوُمَحرَّ

ا َعلَْيِه، َوهَُو ُمتََزيٌِّد ِمْن  اْلفِْطِر لَهُ  ِد اْلفِْطِر، فَهَُو بَاٍق َعلَى َما َكاَن َحَرامًّ إَذا َعَصى بِتََعمُّ

ينَا َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر نَْحَو  ا، َوََّل َصْوَم لَهُ َمَع َذلَِك. َوُروِّ اْلَمْعِصيَِة َمتَى َما تََزيََّد فِْطرًّ

 طَاٍء: أَنَّ لَهُ أَْن يُْفِطَر.هََذا، َوَعْن اْلَحَسِن، َوعَ 
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 672َمْسأَلَةٌ اْلُمَسافِر فِي َرَمَضاَن[م

َسفََر طَاَعٍة أَْو ]َسفََر[ َمْعِصيٍَة، أَْو ََّل طَاَعةَ  -قال ابن حزم: َوَمْن َسافََر فِي َرَمَضاَن 

، أَْو بَلَ  -َوََّل َمْعِصيَةَ  َغهُ، أَْو إَزاَءهُ، َوقَْد بَطََل فَفَْرٌض َعلَْيِه اْلفِْطُر إَذا تََجاَوَز ِميَلًّ

ا، أَْو  عًّ َصْوُمهُ ِحينَئٍِذ ََّل قَْبَل َذلَِك، َويَْقِضي بَْعَد َذلَِك فِي أَيَّاٍم أَُخَر، َولَهُ أَْن يَُصوَمهُ تَطَوُّ

ِرِه َصاَمهُ َعْن َواِجٍب لَِزَمهُ، أَْو قََضاءًّ َعْن َرَمَضاَن َخاٍل لَِزَمهُ، َوإِْن َوافََق فِيِه يَْوَم نَذْ 

 لِنَْذِرِه.

َصلَّى  -وقال أيضا: َوَوَجْدنَا َما ُدوَن اْلِميِل لَْيَس لَهُ ُحْكُم السَّفَِر؛ ِْلَنَّهُ قَْد َصحَّ أَنَّ النَّبِيَّ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ْم نَِجْد فِي أَقَلَّ َكاَن يَْبُعُد لِْلَغائِِط َواْلبَْوِل فَََل يَْقُصُر َوََّل يُْفِطُر، َولَ  -َّللاَّ

يِن َواللَُّغِة.   ِمْن اْلِميِل قَْوَّلًّ َعْن أََحٍد ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم بِالدِّ

ا قَْولُنَا: يَْقِضي بَْعَد َذلَِك فِي أَيَّاٍم أَُخَر فَهَُو نَصُّ اْلقُْرآِن، َوَجائٌِز أَْن  وقال أيضا: َوأَمَّ

ا ِمْن َسفٍَر.يَْقِضيَهُ فِي َسفٍَر، َوفِي َحَضٍر، ِْلَ  َ تََعالَى لَْم يَُخصَّ بِأَيَّاٍم أَُخَر َحَضرًّ  نَّ َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 له أن يفطر في َسفَِر الطَّاَعِة، وَّل يفطر فيَ َسفَِر اْلَمْعِصيَِة .)مالك والشافعي( ■

 سفر الطاعة وسفر المعصية في ذلك سواء.)أبو حنيفة وأبو سليمان( ■

 -فيه الصَلة ويباح الفطر للصائم:السفر الذي تقصر  ■

)أنس بن مالك( َوَعْن اْبِن  ☆اْلقَْصُر فِي ثَََلثَِة أَْميَاٍل.)عمر( ☆ َخْمَسةَ َعَشَر ِميَلًّ

.  َمْسُعوٍد فِي اْثنَْي َعَشَر ِميَلًّ

ا بَْيَن َخْيبٍَر َواْلَمِدينَِة َوهَُو ِستَّةٌ َوتِْسُعوَن ِمي ☆ .)ابن عمر َوُرِوَي ََّل يَْقُصُر فِي أَقَلَّ ِممَّ َلًّ

 ، َوْيَداِء َوهَُو اْثنَاِن َوَسْبُعوَن ِميَلًّ ا بَْيَن اْلَمِدينَةَ إلَى السُّ َعْنهُ أَْن ََّل يَْقُصَر فِي أَقَلَّ ِممَّ

ي اْليَْوِم َوُرِوَي َعْنهُ ََّل يَُكوُن اْلفِْطُر إَّلَّ فِي ثَََلثَِة أَيَّاٍم؛ َوُرِوَي َعْنهُ ََّل يَُكوُن اْلقَْصُر إَّلَّ فِ 

؛  ؛ َوُرِوَي َعْنهُ اْلقَْصُر فِي ثََمانِيَةَ َعَشَر ِميَلًّ التَّامِّ َوُرِوَي َعْنهُ اْلقَْصُر فِي ثَََلثِيَن ِميَلًّ

َوُكلُّ َذلَِك َصِحيٌح َعْنهُ. َوُرِوَي َعْنهُ اْلقَْصُر فِي َسفَِر َساَعٍة، َوفِي ِميٍل َوفِي َسفَِر ثَََلثَِة 

ِة(أَْميَاٍل بِإِسْ  حَّ  نَاٍد فِي َغايَِة الصِّ

، َوُرِوَي َعْنهُ ََّل قَْصَر فِي  ☆ َوُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْربََعةُ بُُرٍد. َوُرِوَي َعْنهُ يَْوٌم تَامٌّ

 يَْوٍم إلَى اْلَعتََمِة فَإِْن ِزْدت فَأَْقِصْر.)ابن عباس(

 ْقَداِر َما بَْيَن اْلُكوفَِة َواْلَمَدائِِن.)أبو حنيفة(بَِمِسيِر ثَََلثٍَة أَيَّاٍم َوِمْن اْلَمَسافَاِت بِمِ  ☆
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)الشافعي( ☆ ةًّ ثََمانِيَةًّ  ☆ِستٍَّة َوأَْربَِعيَن ِميَلًّ ا َولَْيلَةًّ، َوَمرَّ ةًّ يَْومًّ َد َمالٌِك فِي َذلَِك، َمرَّ َوحَّ

ةًّ أَْربَِعينَ  ، َوَمرَّ ةًّ اْثنَْيِن َوأَْربَِعيَن ِميَلًّ ، َوَمرَّ ةًّ َخْمَسةًّ َوأَْربَِعيَن ِميَلًّ ، َوَمرَّ  َوأَْربَِعيَن ِميَلًّ

. ةًّ ِستَّةًّ َوثَََلثِيَن ِميَلًّ ، َوَمرَّ  ِميَلًّ

 تقصر الصَلة ويفطر الصائم في مسافة يومين .)الزهري والحسن(■

 بريدين من المدينة.))سعيد بن المسيب(■

 من أين يفطر ويقصر المسافر؟■

 إْذ يُفَاِرُق بُيُوَت اْلقَْريَِة. )على( ☆يفطر من منزله إن أراد السفر .)أنس بن مالك(☆

 فِي ِمْثلِِه )ابن عمر( تَْرُك اْلقَْصِر َحتَّى يَْبلَُغ َما يُْقَصرُ  ☆

َمْن َسافََر بَْعَد ُدُخوِل َرَمَضاَن فََعلَْيِه أَْن يَُصوَمهُ ُكلَّهُ.)على وابن عباس وأبي مجلز ■ 

 والنخعي وعروة بن الزبير(

 -هَُو ُمَخيٌَّر إْن َشاَء َصاَم َوإِْن َشاَء أَْفطََر:■ 

ْوُم أَْفَضل.)عائشة وأب ☆ و موسى و على وأنس وعثمان بن أبي فَقَالَْت طَائِفَةٌ: الصَّ

العاص وابن عباس رضوان َّللا عليهم وأبو حنيفة ومالك والشافعي وعمر بن عبد 

 اْْلَْسَوِد ْبِن يَِزيدَ   العزيز وطاوس

 َوقَالَْت طَائِفَةٌ: اْلفِْطُر أَْفَضل.)سعد بن أبي وقاص وابن عمر(☆

(َوقَالَْت طَائِفَةٌ: هَُما َسَواٌء.) َعْلقَمَ  ☆  ةَ، َواْْلَْسَوِد، َويَِزيَد ْبِن ُمَعاِويَةَ النََّخِعي وعطاءِّ

ََّل بُدَّ لَهُ ِمْن اْلفِْطِر َوََّل يُْجِزْئهُ َصْوُمهُ.)عمر وعائشة وابن عباس وأبو هريرة وعبد ■ 

لرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري و َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن 

ِد ْبِن أَبِي بَْكرٍ واْلقَاِسِم بْ   ِن ُمَحمَّ

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة: ■  ا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ ِ تََعالَى: }َوَمْن َكاَن َمِريضًّ قَْوُل َّللاَّ

٥٨٥ ] 

ا ِمْن َسفَرٍ   }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{  قال المؤلف: فََعم  تََعالَى اْْلَْسفَاَر ُكلَّهَا َولَْم يَُخصَّ َسفَرًّ

ٍد، َوالسَّفَُر فِي اْلَمْعِصيَ  ْوِم بِاْلَمْعِصيَِة بِتََعمُّ ا فَقَْد أَتَْينَا بِاْلبََراِهيِن َعلَى بُْطََلِن الصَّ ِة َوأَْيضًّ

 َمْعِصيَةٌ َوفُُسوٌق، فَقَْد بَطََل َصْوُمهُ بِِهَما.
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ِ ُعبَْيَد ْبَن َجْبٍر قَاَل: ُكنْ »أَنَّ ■  َصلَّى  -ُت َمَع أَبِي بَْصَرةَ اْلِغفَاِريِّ َصاِحِب َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َب َغَداَءهُ قَاَل:  -َّللاَّ فِي َسفِينٍَة ِمْن اْلفُْسطَاِط فِي َرَمَضاَن فََرفََع ثُمَّ قَرَّ

ِ اْقتَِرْب فَقُْلُت: أَلَْسَت تََرى اْلبُيُوَت؟ فَقَاَل: أَتَرْ  ُ َعلَْيِه  -َغُب َعْن ُسنَِّة َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 «فَأََكَل. -َوآلِِه َوَسلََّم 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ فِيَما َمنََع ِمْن أَْن تَُسافَِر اْلَمْرأَةُ إَّلَّ َمَع  -َصلَّى َّللاَّ

 ِذي َمْحَرٍم.)صحيح(

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَنَّهُ لَْيَس فِيِه ِمْن ُحْكِم اْلقَْصِر قَاَل المؤلٍف: َوذَ  لَِك َخبٌَر َصِحيٌح ََّل ُحجَّ

ا: فَإِنَّهُ َجاَء بِأَْلفَاٍظ ُمْختَلِفٍَة فِي بَْعِضهَا  ََّل تَُسافُِر أَْكثََر ِمْن »َواْلفِْطِر أَثٌَر َوََّل َدلِيٌل. َوأَْيضًّ

َوفِي بَْعِضهَا « ََّل تَُسافُِر لَْيلَتَْينِ »َوفِي بَْعِضهَا « ُر ثَََلثًّاََّل تَُسافِ »َوفِي بَْعِضهَا « ثَََلثٍ 

ا َولَْيلَةًّ » ا»َوفِي بَْعِضهَا « ََّل تَُسافُِر يَْومًّ ا»َوفِي بَْعِضهَا « ََّل تَُسافُِر يَْومًّ « ََّل تَُسافُِر بَِريدًّ

. 

ي هَُرْيَرةَ، َواْبِن ُعَمَر. َوَصحَّ ِمْن طَِريِق َوهَِذِه أَْلفَاظٌ اُْختُلَِف فِيهَا َعْن أَبِي َسِعيٍد، َوأَبِ 

ُدوَن تَْحِديٍد أَْصَلًّ َولَْم يُْختَلَْف ]َعْنهُ[ فِي َذلَِك « ََّل تَُسافُِر اْلَمْرأَةُ »اْبِن َعبَّاٍس هََذا اْلَخبَُر 

َوايَاِت،  ائَِدةُ َعلَى َسائِِر الرِّ .. فَِرَوايَةُ اْبِن َعبَّاٍس ِهَي الزَّ  ِْلَنَّهَا تَُعمُّ ُكلَّ َسفٍَر..أَْصَلًّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ ■  ََّل تَُسافُِر اْلَمْرأَةُ فَْوَق ثَََلٍث » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)إَّلَّ َوَمَعهَا ُذو َمْحَرمٍ 

ِ »أَنٍَس ■  ُ َعلَ  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ِمْن اْلَمِدينَِة إلَى َمكَّةَ فَلَْم  -ْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يََزْل يَُصلِّي َرْكَعتَْيِن َرْكَعتَْيِن َحتَّى َرَجْعنَا إلَى اْلَمِدينَةِ 

.  قال المؤلف: فَهََذا َعلَى ُعُموِمِه ََّل يَُجوُز أَْن يَُخصَّ ِمْنهُ َشْيٌء بَِغْيِر نَصٍّ

أَبِي طَالٍِب قَاَل: َمْن أَْدَرَكهُ َرَمَضاُن َوهَُو ُمقِيٌم ثُمَّ َسافََر بَْعُد لَِزَمهُ  َعْن َعلِيِّ ْبنِ ■ 

َ تََعالَى قَاَل: }فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ{ ]البقرة:  ْوُم؛ ِْلَنَّ َّللاَّ  [ ٥٨٥الصَّ

 َعْن السَّفَِر فِي َرَمَضاَن. َوَعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَنَّهَا نَهَتْ ■ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن َسلََمةَ ْبِن اْلُمَحبَِّق َعْن النَّبِيِّ ■  َمْن َكانَْت لَهُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َمِد « َحُمولَةٌ يَأِْوي إلَى ِشبٍَع فَْليَُصْم َرَمَضاَن َحْيُث أَْدَرَكهُ  ْبُن )ضعيف() َراِويَهُ َعْبُد الصَّ

 لَيُِّن اْلَحِديِث َعْن ِسنَاِن ْبِن َسلََمةَ ْبِن اْلُمَحبَِّق َوهَُو َمْجهُوٌل( -َوهَُو بَْصِريٌّ  -َحبِيٍب 

ْرَداِء، َوَجابٍِر ■  ِ »َوِمْن طَِريِق أَبِي َسِعيٍد، َوأَبِي الدَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فَِر بِاْلفِْطِر َوهَُو َصائٌِم فَتََردَُّدوا َوفَطََر هَُو أََمَر  -َوَسلََّم  َعلَْيِه السَََّلُم  -أَْصَحابَهُ فِي السَّ

 .)صحيح(

ةَ لَهُْم فِي َشْيٍء ِمْنهَا لَِوْجهَْيِن:  قال المؤلف: ؛ فَََل َحجَّ
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ََلةُ َوالسَََّل  -أََحُدهَُما: لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهَا أَنَّهُ  ا لَِرَمَضاَن، َوإِْذ  -ُم َعلَْيِه الصَّ َكاَن َصائِمًّ

لَْيَس َذلَِك فِيهَا فَََل يَُجوُز اْلقَْطُع بَِذلَِك، َوََّل اَِّلْحتَِجاُج بِاْختَِراِع َما لَْيَس فِي اْلَخبَِر َعلَى 

ا. عًّ ا تَطَوُّ  اْلقُْرآِن، َوقَْد يُْمِكُن أَْن يَُكوَن َصائِمًّ

ةٌ؛ ِْلَنَّ آِخَر اْْلَْمَرْيِن ِمْن َوالثَّانِي: أَنَّهُ َحتَّى لَْو  ا لََما َكاَن لَهُْم فِيهَا ُحجَّ َكاَن َذلَِك فِيهَا نَص ًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ إيَجاُب اْلفِْطِر فِي َرَمَضاَن فِي السَّفَِر؛ فَلَْو َكاَن  -َصلَّى َّللاَّ

ا بِآِخِر أَْمِرِه َصْوُم َرَمَضاَن فِي السَّفَِر قَْبَل َذلَِك مُ  ا لََكاَن َمْنُسوخًّ ََلةُ  -بَاحًّ َعلَْيِه الصَّ

ََلُم  ُ تََعالَى -َوالسَّ  َكَما نَْذُكُرهُ إْن َشاَء َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِي َشْيٍء ■  ََلةَ فَََل َحجَّ َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا َكانَْت تَُصوُم فِي السَّفَِر َوتُتِمُّ الصَّ

 ْجهَْيِن:ِمْنهَا لِوَ 

ََلةُ َوالسَََّلُم  -أََحُدهَُما: لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهَا أَنَّهُ  ا لَِرَمَضاَن، َوإِْذ  -َعلَْيِه الصَّ َكاَن َصائِمًّ

لَْيَس َذلَِك فِيهَا فَََل يَُجوُز اْلقَْطُع بَِذلَِك، َوََّل اَِّلْحتَِجاُج بِاْختَِراِع َما لَْيَس فِي اْلَخبَِر َعلَى 

ا.اْلقُْرآ عًّ ا تَطَوُّ  ِن، َوقَْد يُْمِكُن أَْن يَُكوَن َصائِمًّ

 َوَعْن أَبِي ُموَسى أَنَّهُ َكاَن يَُصوُم َرَمَضاَن فِي السَّفَِر.■ 

ْوُم أَْفَضُل. ■  ِ تََعالَى، َوإِْن ُصْمت فَالصَّ  َوَعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك إْن أَْفطََرْت فَُرْخَصةُ َّللاَّ

ْوُم أَْفَضُل.َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَ ■َ  بِي اْلَعاِص، َواْبِن َعبَّاٍس: الصَّ

يَاِم فِي ■ » ةًّ َعلَى الصِّ ِ أَِجُد بِي قُوَّ َحْمَزةَ ْبِن َعْمٍرو اْْلَْسلَِميِّ أَنَّهُ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -السَّفَِر فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِمْن «) َك ِشْئَت يَا َحْمَزةُ أَيُّ َذلِ  -َصلَّى َّللاَّ

ِد ْبِن َحْمَزةَ  -ِرَوايَِة اْبِن َحْمَزةَ   َوهَُو َضِعيٌف، َوأَبُوهُ َكَذلَِك( -اْبنِِه ُمَحمَّ

أَنَّ َرُجلَْيِن َسافََرا، فََصاَم أََحُدهَُما َوأَْفطََر اآْلَخُر، فََذَكَرا »َعْن اْلِغْطِريِف أَبِي هَاُروَن ■ 

ِ َذلَِك لَِرُسو ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ِل َّللاَّ  ضعيف مرسل(«)فَقَاَل: ِكََلُكَما أََصابَ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ »َعْن أَبِي ِعيَاٍض ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَر أَْن يُنَاَدى فِي  -َصلَّى َّللاَّ

 )ضعيف مرسل(« طَرَ النَّاِس: َمْن َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء أَفْ 

ِ »َوِمْن طَِريِق أَبِي َسِعيٍد َوَجابٍِر، ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -ُكنَّا نَُسافُِر َمَع َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ائِمِ  -َوَسلََّم  ائُِم َعلَى اْلُمْفِطِر َوََّل اْلُمْفِطُر َعلَى الصَّ  « .فَََل يَِعيُب الصَّ

ِ َحْمَزةَ ْبِن َعْمٍرو إْذ سَ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََل َرُسوَل َّللاَّ  -َعْن َذلَِك فَقَاَل لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فََمْن أََخَذ بِهَا فََحَسٌن َوَمْن أََحبَّ أَْن يَُصوَم فَََل ُجنَاَح -َعلَْيِه السَََّلُم  : ِهَي ُرْخَصةٌ ِمْن َّللاَّ

 « .َعلَْيهِ 
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ِ َعْن َسلََمةَ ْبِن اْْلَْكَوِع قَ ■ » ُ َعلَْيِه  -اَل: ُكنَّا فِي َرَمَضاَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َمْن َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء أَْفطََر فَاْفتََدى بِطََعاِم ِمْسِكيٍن َحتَّى نََزلَْت هَِذِه اآْليَةُ:  -َوَسلََّم 

 صحيح([ .«)٥٨٥}فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ{ ]البقرة: 

َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن ََّل يَُصوُم فِي السَّفَِر َوَكاَن َمَعهُ َرقِيٌق فََكاَن يَقُوُل: يَا نَافُِع َضْع ■ 

لَهُ ُسُحوَرهُ؟ قَاَل نَافٌِع: َوَكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا َسافََر أََحبَّ إلَْيِه أَْن يُْفِطَر يَقُوُل: ُرْخَصةُ َربِّي 

 إلَيَّ َوأَْن آَجَر لََك أَْن تُْفِطَر فِي السَّفَِر.)صحيح(أََحبُّ 

ِ »َعْن أَبِي الدَّْرَداِء قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي بَْعِض  -َصلَّى َّللاَّ

ِة  َغَزَواتِِه فِي َحرٍّ َشِديٍد َحتَّى إنَّ أََحَدنَا لَيََضُع يََدهُ َعلَى َرْأِسهِ  أَْو َكفَّهُ َعلَى َرْأِسِه ِمْن ِشدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَحرِّ َما فِينَا َصائٌِم إَّلَّ َرُسوُل َّللاَّ ِ ْبُن  -َصلَّى َّللاَّ َوَعْبُد َّللاَّ

 صحيح(«)َرَواَحةَ 

، َوإِْقَحاُم َما لَ  ْيَس فِي اْلَخبَِر قال المؤلف: فَلَْيَس فِيِه أَنَّ َذلَِك َكاَن فِي َرَمَضاَن أَْصَلًّ

 َكِذٌب..

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َكاَن فِي َسفٍَر فَأَتَى َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَنَْشَرُب َوََّل تَْشَرُب؟ فَقَاَل:  إنِّي أَْيَسُرُكْم َغِديٍر فَقَاَل لِْلقَْوِم: اْشَربُوا؟ فَقَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 .)صحيح(« إنِّي َراِكٌب َوأَْنتُْم ُمَشاةٌ فََشِرَب َوَشِربُوا

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َرَمَضاَن فََمرَّ بَِماٍء فَقَاَل: اْنِزلُوا فَاْشَربُوا؛ فَتَ  أَ اْلقَْوُم فَنََزَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -لَكَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فََشِرَب َوَشِرْبنَا َمَعهُ  -َوَسلََّم 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسافَْرنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ إلَى َمكَّةَ َونَْحُن ِصيَاٌم فَنََزْلنَا َمْنِزَّلًّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  فَقَاَل َرُسولُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ُكْم َواْلفِْطُر أَْقَوى لَُكْم  -َصلَّى َّللاَّ إنَُّكْم قَْد َدنَْوتُْم ِمْن َعُدوِّ

فََكانَْت ُرْخَصةًّ، فَِمنَّا َمْن َصاَم َوِمنَّا َمْن أَْفطََر، ثُمَّ نََزْلنَا َمْنِزَّلًّ آَخَر فَقَاَل: إنَُّكْم 

ُكْم وَ  اْلفِْطُر أَْقَوى لَُكْم فَأَْفِطُروا فََكانَْت َعْزَمةًّ فَأَْفطَْرنَا، ثُمَّ قَاَل لَقَْد َرأَْيتُنَا تَُصبُِّحوَن َعُدوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَُصوُم َمَع َرُسوِل َّللاَّ  ضعيف(«)بَْعَد َذلَِك فِي السَّفَِر. -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرَج النَّبِيُّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ■  فِي َشْهِر َرَمَضاَن فََصاَم  -َصلَّى َّللاَّ

َصلَّى  -َحتَّى َمرَّ بَِغِديٍر فِي الطَِّريِق َوَذلَِك فِي نَْحِر الظَِّهيَرِة فََعِطَش النَّاُس فََدَعا النَّبِيُّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َحتَّى َرآهُ النَّاُس ثُمَّ َشِرَب فََشِرَب  بِقََدٍح فِيِه َماٌء فَأَْمَسَكهُ َعلَى يَِدهِ  -َّللاَّ

 « النَّاسُ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ  -أَنَّ َحْمَزةَ ْبِن َعْمٍرو اْْلَْسلَِميِّ قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

يَاِم فَقَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  فَِر؟ َوَكاَن َكثِيَر الصِّ اَل: إْن ِشْئَت فَُصْم َوإِْن ِشْئَت أَأَُصوُم فِي السَّ

 .)صحيح(« فَأَْفِطرْ 
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 ■ ِ ِ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َخَرَج َعاَم اْلفَْتِح » -َصلَّى َّللاَّ

لنَّاُس ثُمَّ َدَعا بِقََدٍح ِمْن َماٍء إلَى َمكَّةَ فِي َرَمَضاَن فََصاَم َحتَّى بَلََغ ُكَراَع اْلَغِميِم فََصاَم ا

فََرفََعهُ َحتَّى نَظََر النَّاُس إلَْيِه ثُمَّ َشِرَب فَقِيَل لَهُ بَْعَد َذلَِك: إنَّ بَْعَض النَّاِس قَْد َصاَم؟ 

 )صحيح(« فَقَاَل: أُولَئَِك اْلُعَصاةُ أُولَئَِك اْلُعَصاةُ 

أُولَئَِك »لَِرَمَضاَن فَقَْد نََسَخهُ بِقَْولِِه  -السَََّلُم  َعلَْيهِ  -قال المؤلف: إْن َكاَن ِصيَاُمهُ 

ا، « اْلُعَصاةُ  ْوُم َمْعِصيَةًّ، َوََّل َسبِيَل إلَى َخبٍَر نَاِسٍخ لِهََذا أَبَدًّ ا َوالصَّ َوَصاَر اْلفِْطُر فَْرضًّ

ا فَهََذا أَْحَرى لِلْ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوإِْن َكاَن ِصيَاُمهُ  عًّ َمْنِع ِمْن ِصيَاِم َرَمَضاَن تَطَوُّ

 لَِرَمَضاَن فِي السَّفَِر..

ِ قَاَل ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ فِي َسفٍَر فََرأَى  -َصلَّى َّللاَّ

فَرِ َرُجَلًّ قَْد ظُلَِّل َعلَْيِه فََسأََل َعْنهُ فَقِيَل: َصائٌِم، فَقَاَل: لَيْ  ْوُم فِي السَّ هََذا « َس ِمْن اْلبِرِّ الصَّ

 صحيح(«)لَْيَس ِمْن اْلبِرِّ أَْن تَُصوُموا فِي السَّفَرِ »لَْفظُ آَدَم، َولَْفظُ ُغْنَدٍر 

ُجِل؟ قُْلنَا: هََذا  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: إنََّما َمنََع  فِي ِمْثِل َحاِل َذلَِك الرَّ

ْوِم فِي اْلَحَضِر بَا ُم اْلبُلُوِغ إلَْيهَا بِاْختِيَاِر اْلَمْرِء لِلصَّ ِطٌل ََّل يَُجوُز ِْلَنَّ تِْلَك اْلَحاَل ُمَحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكَما هَُو فِي السَّفَِر فَتَْخِصيُص النَّبِيِّ  يَاِم فِي  -َصلَّى َّللاَّ بِاْلَمْنِع ِمْن الصِّ

 لِهَِذِه الدَّْعَوى اْلُمْفتََراِة َعلَْيِه..السَّفَِر إْبطَاٌل 

 ■ ِ ْمِريَّ أَْخبََرهُ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عنَّ أَبَي أَُميَّةَ َعْمَرو ْبَن أَُميَّةَ الضَّ َصلَّى َّللاَّ

-  َ يَاَم َونِْصَف قَاَل لَهُ َوقَْد َدَعاهُ إلَى اْلَغَداِء: أُْخبُِرَك َعْن اْلُمَسافِِر؟ إنَّ َّللاَّ  َوَضَع َعْنهُ الصِّ

ََلةِ   « الصَّ

■ ِ يِر أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ خِّ ِ ْبِن الشِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َعْبِد َّللاَّ قَاَل لَهُ َوَدَعاهُ إلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 ُ ُ َعْن اْلُمَسافِِر؟ قُْلُت: َما َوَضَع َّللاَّ  َعْن اْلُمَسافِِر؟ قَاَل: اْلَغَداِء: أَتَْدِري َما َوَضَع َّللاَّ

ََلةِ  ْوُم، َوَشْطُر الصَّ  صحيح(«)الصَّ

ِ  عن■ ِ »َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمرَّ بَِرُجٍل فِي ِظلٍّ  -َصلَّى َّللاَّ

فَِر  يَُرشُّ َعلَْيِه اْلَماُء فََسأََل َعْنهُ فَأُْخبَِر أَنَّهُ َصائِمٌ  فَقَاَل: لَْيَس ِمْن اْلبِرِّ أَْن تَُصوُموا فِي السَّ

َص لَُكْم فَاْقبَلُوهَا ِ الَّتِي َرخَّ  صحيح(«)َوَعلَْيُكْم بُِرْخَصِة َّللاَّ

فَِر  قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: فَإِنَّ هَِذِه اْْلَْخبَاَر َمانَِعةٌ ُكلُّهَا بُِعُموِمهَا ِمْن ُكلِّ َصْوٍم فِي السَّ

أَْنتُْم تُبِيُحوَن فِيِه ُكلَّ َصْوٍم إَّلَّ َرَمَضاَن َوْحَدهُ؟ قُْلنَا: نََعْم، ِْلَنَّ النُُّصوَص َجاَءْت بِِمْثِل وَ 

َ تََعالَى قَاَل: }فََمْن تََمتََّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي  فََمْن َما قُْلنَا؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

[ فَاْفتََرَض تََعالَى ٥٢٣ِجْد فَِصيَاُم ثََلثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعتُْم{ ]البقرة: لَْم يَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصْوَم الثَََّلثَِة اْْلَيَّاِم فِي السَّفَِر َوََّل بُدَّ. َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ا.  اْلَحضِّ َعلَى َصْومِ  ُ تََعالَى َوهَُو فِي السَّفَِر لَِمْن َكاَن َحاج ًّ َعَرفَةَ َما َسنَْذُكُرهُ إْن َشاَء َّللاَّ
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ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوقَاَل  ا َويُْفِطُر : »-َعلَْيِه الصَّ يَاِم ِصيَاُم َداُود يَُصوُم يَْومًّ إنَّ أَْفَضَل الصِّ

ا ََلةُ َوالسَّ  -فََعمَّ « يَْومًّ . َوقَاَل  -ََلُم َعلَْيِه الصَّ ََلةُ َوالسَََّلُم  -َولَْم يَُخصَّ َمْن : »-َعلَْيِه الصَّ

ُ النَّاَر َعْن َوْجِههِ  ِ بَاَعَد َّللاَّ ا فِي َسبِيِل َّللاَّ ْوِم فِي السَّفَِر. « َصاَم يَْومًّ فََحضَّ َعلَى الصَّ

فِي السَّفَِر بِاْلَمْنِع َوْحَدهُ َوبَقَِي  فََوَجَب اْْلَْخُذ بَِجِميِع النُُّصوِص فََخَرَج َصْوُم َرَمَضانَ 

ُعهُ َعلَى َجَواِزِه.. ْوِم َواِجبُهُ َوتَطَوُّ  َسائُِر الصَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َعْن أَبِيِه َرفََعهُ إلَى النَّبِيِّ ■  ُ  -َعْن أَبِي َمْسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ َصلَّى َّللاَّ

ائُِم فِي السَّفَِر فِي َرَمَضاَن َكاْلُمْفِطِر فِي اْلَحَضرِ »قَاَل:  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ضعيف() «)الصَّ

ةًّ لَنَا َوََّل َعلَْينَا( ا نَْحُن فَََل نَْحتَجُّ بِأَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد اللَّْيثِيِّ َوََّل نََراهُ ُحجَّ  َوأَمَّ

 َد ِصيَاَمهُ فِي السَّفَِر.َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ أََمَر َرُجَلًّ أَْن يُِعي■ َ 

فَِر؟ فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ََّل يُْجِزْئهُ ■  ْن َصاَم َرَمَضاَن فِي السَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ ُسئَِل َعمَّ

 يَْعنِي ََّل يُْجِزْئهُ ِصيَاُمهُ.  -

ْوِم فِي السَّفَِر؟ فَقَاَل }فَمَ ■ ا أَْو َعلَى َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ ُسئَِل َعْن الصَّ ْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضًّ

 [ .٥٨١َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة: 

ُ بِهَا َعلَْيَك ■  ْوِم فِي السَّفَِر؟ فَقَاَل: إنََّما ِهَي َصَدقَةٌ تََصدََّق َّللاَّ أَنَّ اْبَن ُعَمَر ُسئَِل َعْن الصَّ

 ُردَّْت َعلَْيَك؟ أَلَْم تَْغَضْب؟)صحيح(أََرأَْيت لَْو تََصدَّْقَت بَِصَدقٍَة فَ 

فَِر فَأََمَرنِي أَبُو هَُرْيَرةَ أَْن ■  ِر ْبِن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ُصْمت َرَمَضاَن فِي السَّ َعْن اْلُمَحرَّ

 أُِعيَدهُ فِي أَْهلِي، َوأَْن أَْقِضيَهُ فَقََضْيته.)صحيح(

ْفطَاِر فِ ■  يَاُم فِي السَّفَِر َكاْْلِ  ي اْلَحَضِر.)صحيح(الصِّ

ائِم ِمْن قَْبِل اْلفَْجِر َولَْم يَُسافِْر إلَى بَْعِد ُغُروِب الشَّْمِس[م  673]َمْسأَلَةٌ أَقَاَم الصَّ

قال ابن حزم: َوَمْن أَقَاَم ِمْن قَْبِل اْلفَْجِر َولَْم يَُسافِْر إلَى بَْعِد ُغُروِب الشَّْمِس فِي َسفَِرِه 

ْوَم َوََّل بُدَّ، َسَواٌء َكاَن فِي ِجهَاٍد، أَْو  قَاَمةَ اْلَمْذُكوَرةَ أَْن يَْنِوَي الصَّ فََعلَْيِه إَذا نََوى اْْلِ

، ِْلَنَّهُ إنََّما أُْلِزَم اْلفِْطَر إَذا َكاَن َعلَى َسفٍَر َوهََذا ُمقِيٌم؛ فَإِْن أَْفطََر ُعْمَرٍة، أَْو َغْيِر َذلِكَ 

ا َوََّل قََضاَء َعلَْيِه؛ ِْلَنَّهُ  ، َوَعَصى إْن َكاَن َعالِمًّ َّلًّ ا فَقَْد أَْخطَأَ إْن َكاَن َجاِهَلًّ ُمتَأَوِّ َعاِمدًّ

ا فَلَْم يَْنِو  ُمقِيٌم َصِحيٌح ظَنَّ أَنَّهُ ُمَسافٌِر؛ فَإِْن نََوى ِمْن اللَّْيِل َوهَُو فِي َسفَِرِه أَْن يَْرَحَل َغدًّ

ا َكاَن ِمْن اْلَغِد َحَدثَْت لَهُ إقَاَمةٌ فَهَُو ُمْفِطٌر؛ ِْلَنَّهُ َمأُْموٌر بَِما فََعَل، َوهَُو َعلَى  ْوَم فَلَمَّ الصَّ

قَاَمةَ اْلَمْذُكورَ  ََلِة َسفٍَر َما لَْم يَْنِو اْْلِ ََلِة؛ ِْلَنَّ النَّصَّ َوَرَد فِي الصَّ ةَ َوهََذا بِِخََلِف الصَّ

. َوبِقَْصِر َما  ا يُقِيُمهَا فِي اْلِجهَاِد، َوبِقَْصِر أَْربََعِة أَيَّاٍم يُقِيُمهَا فِي اْلَحجِّ بِقَْصِر ِعْشِريَن يَْومًّ

ا َما بَْيَن نُُزولِ  لََواِت ُمقِيمًّ ِه إلَى َرِحيلِِه ِمْن َغٍد، َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِأَْن يَُكوُن فِيِه ِمْن الصَّ
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ا فََحَدَث لَهُ َسفٌَر فَإِنَّهُ  ا َصائِمًّ ا... َوَمْن َكاَن ُمقِيمًّ يُْفِطَر فِي َغْيِر يَْوٍم ََّل يَُكوُن فِيِه ُمَسافِرًّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.إَذا بََرَز َعْن َمْوِضِعِه فَقَْد َسافََر فَقَْد بَطََل َصْوُمهُ َوَعلَْيِه قَ   َضاُؤهُ؛ َوبِاّلَِلَّ

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة: ■  ا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ ُ تََعالَى: }فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضًّ قَاَل َّللاَّ

٥٨١ ] 

هَا َما ظَنَْنتُْم ِمْن إَراَدِة السَّفَِر ََّل قال المؤلف لَْو َكانَْت " َعلَى " فِي هَِذِه اآْليَِة َمْعنَا

ُخوِل فِي السَّفَِر لََوَجَب َعلَى َمْن أََراَد السَّفََر َوهَُو فِي َمْنِزلِِه أَْن يُْفِطَر َوإِْن نََوى  الدُّ

ا السَّفََر بَْعَد أَيَّاٍم؛ ِْلَنَّهُ َعلَى َسفٍَر َوهََذا َما ََّل يَُشكُّ فِي أَنَّهُ ََّل يَقُولُ  هُ أََحٌد؛ َويُْبِطلُهُ أَْيضًّ

ُل اآْليَِة إْذ يَقُوُل تََعالَى: }فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ{..  أَوَّ

ْوَم[م  677]َمْسأَلَةٌ اْلَحْيُض الَِّذي يُْبِطُل الصَّ

ْوَم هَُو اْْلَْسَوُد لِقَْوِل النَّ  ُ َعلَْيِه  -بِيِّ قال ابن حزم: َواْلَحْيُض الَِّذي يُْبِطُل الصَّ َصلَّى َّللاَّ

ََلةُ َوالسَََّلُم  -َوقَْولِِه « إنَّ َدَم اْلَحْيِض أَْسَوُد يُْعَرفُ » -َوَسلََّم  فَإَِذا َجاَء : »-َعلَْيِه الصَّ

 «..اآْلَخُر فَاْغتَِسلِي َوَصلِّي

َرْت اْلُغْسَل َعمْ   677ًدا إلَى طُلُوِع اْلفَْجِر[م]َمْسأَلَةٌ َرأَْت الطُّْهَر قَْبَل اْلفَْجِر فَأَخَّ

ةَ أَيَّاِم  تَا ِعدَّ قال ابن حزم: َوإَِذا َرأَْت اْلَحائُِض الطُّْهَر قَْبَل اْلفَْجِر أَْو َرأَْتهُ النُّفََساُء َوأَتَمَّ

ا إلَى طُلُوِع اْلفَْجِر ثُمَّ ا َرتَا اْلُغْسَل َعْمدًّ ْغتََسلَتَا َوأَْدَرَكتَا اْلَحْيِض َوالنِّفَاِس قَْبَل اْلفَْجِر فَأَخَّ

؛ ِْلَنَّهَُما  هَُما َشْيئًّا َوَصْوُمهَُما تَامٌّ ْبِح قَْبَل طُلُوِع الشَّْمِس لَْم يَُضرَّ ُخوَل فِي َصََلِة الصُّ الدُّ

ََلةُ بَطََل  َدتَا تَْرَك اْلُغْسِل َحتَّى تَفُوتَهَُما الصَّ َصْوُمهَُما؛ فََعلَتَا َما هَُو ُمبَاٌح لَهَُما؛ فَإِْن تََعمَّ

؛ ِْلَنَّهُ  ا، فَلَْو نَِسيَتَا َذلَِك أَْو َجِهلَتَا فََصْوُمهَُما تَامٌّ ََلِة َعْمدًّ َما لَْم ِْلَنَّهَُما َعاِصيَتَاِن بِتَْرِك الصَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. َدا َمْعِصيَةًّ؛ َوبِاّلَِلَّ  يَتََعمَّ

 677]َمْسأَلَةٌ اْلُمْستََحاَضةُ تَُصوُم[م

 ن حزم: َوتَُصوُم اْلُمْستََحاَضةُ َكَما تَُصلِّي..قال اب

َر اْلقََضاَء َحتَّى َجاَء آَخُر[م  676]َمْسأَلَةٌ َكانَْت َعلَْيِه أَيَّاٌم ِمْن َرَمَضاَن فَأَخَّ

ا، أَْو لُِعْذٍر، أَ  َر قََضاَءهَا َعْمدًّ ْو قال ابن حزم: َوَمْن َكانَْت َعلَْيِه أَيَّاٌم ِمْن َرَمَضاَن فَأَخَّ

 ُ لِنِْسيَاٍن َحتَّى َجاَء َرَمَضاُن آَخُر فَإِنَّهُ يَُصوُم َرَمَضاَن الَِّذي َوَرَد َعلَْيِه َكَما أََمَرهُ َّللاَّ

اٍل قََضى اْْلَيَّاَم الَّتِي َكانَْت َعلَْيِه َوََّل َمِزيَد، َوََّل إْطَعاَم  ِل َشوَّ تََعالَى فَإَِذا أَْفطََر فِي أَوَّ

ا َعلَْيِه فِي َذلِ  ةَ ِسنِيَن َوََّل فَْرَق إَّلَّ أَنَّهُ قَْد أََساَء فِي تَأِْخيِرهَا َعْمدًّ َرهَا ِعدَّ َك؛ َوَكَذلَِك لَْو أَخَّ

ِ تََعالَى:  َرهَا إلَى َرَمَضاَن أَْو ِمْقَداَر َما َكاَن يُْمِكنُهُ قََضاُؤهَا ِمْن اْْلَيَّاِم لِقَْوِل َّللاَّ َسَواٌء أَخَّ

ُ تََعالَى َوََّل َرُسولُهُ  }َوَساِرُعوا إِلَى ُ َعلَْيِه  -َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ .. َولَْم يَُحدَّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ
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ا، َولَْم يَأِْت نَصُّ  -َوَسلََّم  ا َحتَّى يَُؤدَّى أَبَدًّ فِي َذلَِك َوْقتًّا بَِعْينِِه، فَاْلقََضاُء َواِجٌب َعلَْيِهْم أَبَدًّ

ا ِْلَنَّهُ َشْرٌع َوالشَّْرُع ََّل قُْرآٍن َوََّل ُسنٍَّة بِ  إِيَجاِب إْطَعاٍم فِي َذلَِك فَََل يَُجوُز إْلَزاُم َذلَِك أََحدًّ

ُ تََعالَى َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  يِن إَّلَّ َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يُوِجبُهُ فِي الدِّ  فَقَْط.  -َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

ن مسعود وهو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن ، إْبَراِهيَم وقول المؤلف روى عن اب■

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن. ، َواْلَحَسِن، َوطَاُوٍس، َوَحمَّ  النََّخِعيِّ

ا َعَدَدهَا َمَساِكيَن إْن تَعَ ■  ا ُمد ًّ َمَضاِن اآْلتِي ُمد ًّ َد يُْطِعُم َمَع اْلقََضاِء َعْن ُكلِّ يَْوٍم ِمْن الرَّ مَّ

اْلقََضاِء؛ فَإِْن َكاَن تََماَدى َمَرُضهُ قََضى َوََّل إْطَعاَم َعلَْيِه .)مالك والشافعي  -تَْرَك 

والحسن وعطاء وروى عن ابن عباس وأبي هريرة وروى عن عمر وابن عمر 

 بأسانيد منقطعة(

َل بِِصيَاٍم، لَِكْن يُ ■  ْطِعُم َعْنهُ َمَكاَن ُكلِّ يَْوٍم يَُصوُم َرَمَضاَن اآْلَخَر َوََّل يَْقِضي اْْلَوَّ

ا.)ابن عمر وقد صح عنه ، َوبِِه يَقُوُل أَبُو قَتَاَدةَ، َوِعْكِرَمةُ( ا ُمد ًّ  ِمْسِكينًّا ُمد ًّ

طَ فِي قََضائِِه بََدنَةًّ ُمقَلََّدةًّ.■   يُْهِدي َمَكاَن ُكلِّ َرَمَضاَن فَرَّ

 677َن َواِجبَةٌ[مَمْسأَلَةٌ: ]َواْلُمتَابََعةُ فِي قََضاِء َرَمَضا

ِ تََعالَى: }َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ ]آل عمران:   [ فَإِْن لَْم يَْفَعْل ٥٢٢لِقَْوِل َّللاَّ

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة:  ِ تََعالَى: }فَِعدَّ قَةًّ َوتُْجِزئُهُ لِقَْوِل َّللاَّ [ َولَْم ٥٨١فَيَْقِضيهَا ُمتَفَرِّ

 تََعالَى فِي َذلَِك َوْقتًّا يَْبطُُل اْلقََضاُء بُِخُروِجِه. يَُحدَّ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن  نَْعنِي أَنَّهُْم اتَّفَقُوا َعلَى َجَواِز  -َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

قَةًّ.  قََضائِهَا ُمتَفَرِّ

 -اآلثار:

[ ُمتَتَابَِعاٍت " ٥٨١اْلُمْؤِمنِيَن: نََزلَْت }فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة: َعائَِشةُ أُمُّ عن ■ 

 فََسقَطَْت " ُمتَتَابَِعاٌت ".)صحيح(

 ِ قال المؤلف: ُسقُوطُهَا ُمْسقِطٌ لُِحْكِمهَا، ِْلَنَّهُ ََّل يَْسقُطُ اْلقُْرآُن بَْعَد نُُزولِِه إَّلَّ بِإِْسقَاِط َّللاَّ

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن{ ]الحجر:  تََعالَى ْلنَا الذِّ ُ تََعالَى: }إِنَّا نَْحُن نَزَّ  [٢إيَّاهُ قَاَل َّللاَّ

 [٥٠٣َوقَاَل تََعالَى: }َما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسهَا نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنهَا أَْو ِمْثلِهَا{ ]البقرة: 

ُ{ ]اْلعلى: ٣تَْنَسى{ ]اْلعلى:  َوقَاَل تََعالَى: }َسنُْقِرئَُك فََل  [١[ }إَِّل َما َشاَء َّللاَّ
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ْجِم. قُْلنَا: لَْوََّل إْخبَاُر  فَإِْن قِيَل: قَْد يَْسقُطُ لَْفظُ اآْليَِة َويَْبقَى ُحْكُمهَا َكَما َكاَن فِي آيَِة الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  ْجمِ  -َصلَّى َّللاَّ لََما َجاَز اْلَعَمُل بِِه بَْعَد إْسقَاِط اآْليَِة  بِبَقَاِء ُحْكِم الرَّ

ُ تََعالَى فَََل يَُجوُز لَنَا إْبقَاُء لَْفِظِه َوََّل ُحْكِمِه إَّلَّ بِنَصٍّ آَخرَ   .النَّاِزلَِة بِِه ِْلَنَّ َما َرفََع َّللاَّ

 677]َمْسأَلَةٌ اأْلَِسيُر فِي َداِر اْلَحْرِب إْن َعَرَف َرَمَضاَن[م

بن حزم: َواْْلَِسيُر فِي َداِر اْلَحْرِب إْن َعَرَف َرَمَضاَن لَِزَمهُ ِصيَاُمهُ إْن َكاَن قال ا

ا؛ ِْلَنَّهُ ُمَخاطٌَب بَِصْوِمِه فِي اْلقُْرآِن؛ فَإِْن ُسوفَِر بِِه أَْفطََر َوََّل بُدَّ ِْلَنَّهُ َعلَى َسفٍَر  ُمقِيمًّ

إِْن لَْم يَْعِرْف الشَّْهَر َوأَْشَكَل َعلَْيِه َسقَطَ َعْنهُ ِصيَاُمهُ َوَعلَْيِه قََضاُؤهُ لَِما ُذِكَر قَْبُل؛ فَ 

ا َوإَِّلَّ فَََل...  َولَِزَمْتهُ أَيَّاٌم أَُخُر إْن َكاَن ُمَسافِرًّ

ِة قَْولِنَا  ِ تََعالَى: }فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن -َوبُْرهَاُن ِصحَّ َكاَن : قَْوُل َّللاَّ

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة:  ا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ ُ تََعالَى ِصيَاَمهُ ٥٨٥َمِريضًّ [ فَلَْم يُوِجْب َّللاَّ

: ُ َعزَّ َوَجلَّ ُروَرِة نَْدِري أَنَّ َمْن َجِهَل َوْقتَهُ فَلَْم يَْشهَْدهُ قَاَل َّللاَّ  إَّلَّ َعلَى َمْن َشِهَدهُ، َوبِالضَّ

ا إَِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: }َّل يَُكلِّ  ُ نَْفسًّ [ َوقَاَل تََعالَى: }َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي ٢٨٣ُف َّللاَّ

يِن ِمْن َحَرٍج{ ]الحج:  [ فََمْن لَْم يَُكْن فِي ُوْسِعِه َمْعِرفَةُ ُدُخوِل َرَمَضاَن فَلَْم يَُكلِّْفهُ ١٨الدِّ

ُ تََعالَى ِصيَاَمهُ بِنَصِّ اْلقُْرآنِ  ْهِر فَََل قََضاَء َعلَْيِه؛ ِْلَنَّهُ َّللاَّ ، َوَمْن َسقَطَ َعْنهُ َصْوُم الشَّ

ا أَْو  ُ تََعالَى بِِه. فَإِْن َصحَّ ِعْنَدهُ بَْعَد َذلَِك أَنَّهُ َكاَن فِيِه َمِريضًّ َصْوُم َغْيِر َما أََمَر َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَى اْلمَ  ا فََعلَْيِه َما اْفتََرَض َّللاَّ ِريِض فِيِه َواْلُمَسافِِر فِيِه َوهَُو ِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم ُمَسافِرًّ

 أَُخَر..

 -أقوال الفقهاء:

ا َويُْجِزئُهُ.■  ى َشْهرًّ  يَتََحرَّ

ا بَْعَد َرَمَضاَن أَْجَزأَهُ، ِْلَنَّهُ ■ ا قَْبَل َرَمَضاَن لَْم يُْجِزِه، َوإِْن َوافََق َشْهرًّ إْن َوافََق َشْهرًّ

 َرَمَضاَن. يَُكوُن قََضاءًّ َعنْ 

 667)مسألة:خافت الحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن الصوم(م

ْوِم فََصْوُم  ْيُخ اْلَكبِيُر ُكلُّهُْم ُمَخاطَبُوَن بِالصَّ قال ابن حزم:َواْلَحاِمُل، َواْلُمْرِضُع، َوالشَّ

ةَ اللَّبَِن َوَضْيَعتَهُ لَِذلَِك َولَْم َرَمَضاَن فَْرٌض َعلَْيِهْم، فَإِْن َخافَْت اْلُمْرِضُع َعلَى اْلُمْرَضِع قِلَّ 

ْيُخ  يَُكْن لَهُ َغْيُرهَا، أَْو لَْم يَْقبَْل ثَْدَي َغْيِرهَا، أَْو َخافَْت اْلَحاِمُل َعلَى اْلَجنِيِن، أَْو َعَجَز الشَّ

ْوِم لِِكبَِرِه: أَْفطَُروا َوََّل قََضاَء َعلَْيِهْم َوََّل إْطَعاَم، فَإِْن أَفْ  طَُروا لَِمَرٍض بِِهْم َعْن الصَّ

 َعاِرٍض فََعلَْيِهْم اْلقََضاُء.

ةٌ ِمْن  ا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ ِ تََعالَى: }فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضًّ ا قََضاُؤهُْم لَِمَرٍض فَلِقَْوِل َّللاَّ أَمَّ

 [ .٥٨١أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة: 
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ا ُوُجوُب اْلفِْطِر َعلَْيِهَما فِي ا ِ تََعالَى: }قَْد َوأَمَّ ِضيِع فَلِقَْوِل َّللاَّ ْلَخْوِف َعلَى اْلَجنِيِن، َوالرَّ

ِ ٥١٠َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا أَْوَّلَدهُْم َسفَهًّا بَِغْيِر ِعْلٍم{ ]اْلنعام:  َصلَّى  -[ . َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِضيِع: فَْرٌض، َوََّل فَإِ « َمْن ََّل يَْرَحْم ََّل يُْرَحمْ : »-َّللاَّ ْذ َرْحَمةُ اْلَجنِيِن، َوالرَّ

ْوُم، َوإَِذا  ُوُصوَل إلَْيهَا إَّلَّ بِاْلفِْطِر: فَاْلفِْطُر فَْرٌض؛ َوإِْذ هَُو فَْرٌض فَقَْد َسقَطَ َعْنهَُما الصَّ

ُ تََعالَ  ْوُم فَإِيَجاُب اْلقََضاِء َعلَْيِهَما َشْرٌع لَْم يَأَْذْن َّللاَّ ْيُخ الَِّذي ََّل َسقَطَ الصَّ ا الشَّ ى بِِه.. َوأَمَّ

ا إَِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ُ نَْفسًّ ُ تََعالَى يَقُوُل }َّل يَُكلُِّف َّللاَّ ْوَم لِِكبَِرِه فَاّلَِلَّ [ ٢٨٣يُِطيُق الصَّ

ا فَ  ا تَْكلِيفُهُْم إْطَعامًّ ْوُم فِي ُوْسِعِه فَلَْم يَُكلِّْفهُ. َوأَمَّ ِ فَإَِذا لَْم يَُكْن الصَّ  -قَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فَََل يَُجوُز ِْلََحٍد إيَجاُب « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-َصلَّى َّللاَّ

 َغَراَمٍة لَْم يَأِْت بِهَا نَصٌّ َوََّل إْجَماٌع.

 -أقوال الفقهاء:

مسكينا وَّل تقضي )ابن عمر وابن  المرضع أو الحبلى تفطر وتطعم عن كل يوم ■

 عباس وسعيد بن جبير وقتادة وسعيد بن المسيب (

ا َوََّل إْطَعاَم َعلَْيِهَما.)ابن ■  تُْفِطُر اْلَحاِمُل، َواْلُمْرِضُع فِي َرَمَضاَن َويَْقِضيَانِِه ِصيَامًّ

قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ،  َوهُوَ  -عباس في قول ثان عنه وِعْكِرَمةَ، َوَعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ 

 َوُسْفيَاَن(

 يلزمهما القضاء واْلطعام .)عطاء والشافعي(■

ا اْلَحاِمُل ■  ا اْلُمْرِضُع فَتُْفِطُر َوتُْطِعُم َعْن ُكلِّ يَْوٍم ِمْسِكينًّا َوتَْقِضي َمَع َذلَِك، َوأَمَّ أَمَّ

 فَتَْقِضي َوََّل إْطَعاَم َعلَْيهَا.)مالك(

يُر يفطَر وَعلَْيِه إْطَعاَم ِمْسِكيٍن َمَكاَن ُكلِّ يَْوٍم.)صح عن ابن عباس وأنس الشَّْيُخ اْلَكبِ ■ 

وروى عن على وقيس بن ااسائب من الصحابة وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن 

 المسيب والحسن وقتادة وَعطَاٍء َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر والشافعي في أحد قوليه (

ْطَعاَم في حق الشيخ■  الكبير.)مالك والشافعي في القول اآلخر( َّل يجب اْْلِ

 يتصدق الشيخ الكبير عن كل يوم بدرهم ■

 -األحاديث واآلثار:

اِك ْبِن ُمَزاِحٍم قَاَل: ■  حَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن النَّبِيُّ »َعْن الضَّ ُص لِْلُحْبلَى،  -َصلَّى َّللاَّ يَُرخِّ

َدتَا  َواْلُمْرِضِع أَْن يُْفِطَرا فِي َرَمَضانَ  فَإَِذا أَْفطََمْت اْلُمْرِضُع، َوَوَضَعْت اْلُحْبلَى َجدَّ

ْرَساُل َمَع َذلَِك(« َصْوَمهَُما اُك ِمْثلُهُ َواْْلِ حَّ  .)ضعيف() ُجَوْيبٌِر َوهَُو َساقِطٌ َوالضَّ

لَهَا: أَْفِطِري  َعْن نَافٍِع أَنَّ اْمَرأَةًّ ِمْن قَُرْيٍش َسأَلَْت اْبَن ُعَمَر َوِهَي ُحْبلَى؟ فَقَالَ ■ 

 َوأَْطِعِمي ُكلَّ يَْوٍم ِمْسِكينًّا َوََّل تَْقِضي.
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َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل َْلََمٍة لَهُ ُمْرِضٍع: أَْنِت بَِمْنِزلَِة }َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ ■ 

 طََعاُم ِمْسِكيٍن{

َص لَهَا َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ ُسئَِل َعْن ■  ُمْرِضٍع فِي َرَمَضاَن َخِشيَْت َعلَى َولَِدهَا فََرخَّ

 اْبُن َعبَّاٍس فِي اْلفِْطِر.

 

[ فَقَاَل: ِهَي ٥٨١َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قََرأَ هَِذِه اآْليَةَ }فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٍن{ ]البقرة: ■ 

 َمْنُسوَخةٌ)صحيح(

قُونَهُ فِْديَةٌ طََعاُم ِمْسِكيٌن(  عن َعطَاٌء أَنَّهُ َسِمَع اْبنَ ■  َعبَّاٍس يَْقَرُؤهَا )َوَعلَى الَِّذيَن يُطَوَّ

ْيُخ اْلَكبِيُر اْلهَِرُم َواْلَمْرأَةُ اْلَكبِيَرةُ اْلهَِرَمةُ ََّل يَسْ  تَِطيُع يَُكلَّفُونَهُ َوََّل يُِطيقُونَهُ، قَاَل: هََذا الشَّ

ْوَم يُْفِطُر َويُْطِعُم ُكلَّ يَ   ْوٍم ِمْسِكينًّا.)صحيح(الصَّ

قُونَهُ(  َوايَةُ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ َكاَن يَْقَرُؤهَا )َوَعلَى الَِّذيَن يُطَوَّ ا الرِّ قال المؤلف: َوأَمَّ

 ِ َصلَّى  - فَقَِراَءةٌ ََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَْقَرأَ بِهَا؛ ِْلَنَّ اْلقُْرآَن ََّل يُْؤَخُذ إَّلَّ َعْن لَْفِظ َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َق  -َّللاَّ َ أَْن يُطَوِّ َوايَِة فَْليَْقَرْأ بِهَِذِه اْلقَِراَءِة َوَحاَش َّللاَّ فََمْن اْحتَجَّ بِهَِذِه الرِّ

ْيَخ َما ََّل يُِطيقُهُ.  الشَّ

ائِم ِمَراًرا فِي اْليَْوِم َعاِمًدا[م  667]َمْسأَلَةٌ َوِطَئ الصَّ

ا فََكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ فَقَْط، َوَمْن َوِطَئ فِي قال ابن حزم: َومَ  ا فِي اْليَْوِم َعاِمدًّ ْن َوِطَئ ِمَرارًّ

ا فََعلَْيِه لُِكلِّ يَْوٍم َكفَّاَرةٌ، َسَواٌء َكفََّر قَْبَل أَْن يَطَأَ الثَّانِيَةَ أَْو لَمْ  ا فََصاِعدًّ  يَْوَمْيِن َعاِمدًّ

ِة قَْولِ  ِ -نَا يَُكفِّْر... بُْرهَاُن ِصحَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: أَْمُر َرُسوِل َّللاَّ الَِّذي َوِطَئ  -َصلَّى َّللاَّ

فَََل اْمَرأَتَهُ فِي َرَمَضاَن بِاْلَكفَّاَرِة، فََصحَّ أَنَّ لَِذلَِك اْليَْوِم اْلَكفَّاَرةُ اْلَمأُْموُر بِهَا، َوُكلُّ يَْوٍم 

ِْلَنَّ اْلِخطَاَب بِاْلَكفَّاَرِة َواقٌِع َعلَْيِه فِيِه َكَما َوقََع فِي اْليَْوِم  فَْرَق بَْينَهُ َوبَْيَن َذلَِك اْليَْوِم؛

ا فَإِنَّ النَّبِيَّ  َر اْلَوْطَء فِي يَْوٍم َواِحٍد ِمَرارًّ ا إَذا َكرَّ ِل َوََّل فَْرَق.. َوأَمَّ ُ َعلَْيِه  -اْْلَوَّ َصلَّى َّللاَّ

ا: فَإِنَّهُ إَذا َوِطَئ فَقَْد لَْم يَأُْمْرهُ إَّلَّ بَِكفَّ  -َوَسلََّم  اَرٍة َواِحَدٍة َولَْم يَْسأَْلهُ أََعاَد أَْم ََّل؟ َوأَْيضًّ

 أَْفطََر، فَاْلَوْطُء الثَّانِي َوقََع فِي َغْيِر ِصيَاٍم فَََل َكفَّاَرةَ فِيِه..

 -أقوال الفقهاء:

.بمثل قول المؤلف يقول: َمالٌِك َواللَّْيُث، َواْلَحَسُن ْبُن حَ ■ ، َوالشَّافِِعيُّ  يٍّ

ا  -َعلَْيِه لُِكلِّ َذلَِك ■  َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ فَقَْط،  -َولَْو أَنَّهُ أَْفطََر فِي ُكلِّ يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن َعاِمدًّ

ا آَخَر فََعلَْيِه َكفَّاَرةٌ أُْخَرى ، َوقَْد ُرِوَي عَ  ْنهُ: أَنَّهُ َسَواٌء إَّلَّ أَْن يَُكوَن قَْد َكفََّر ثُمَّ أَْفطََر نَهَارًّ

اَن َكفََّر أَْو لَْم يَُكفِّْر لَْيَس َعلَْيِه إَّلَّ َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ إَذا َكانَْت اْْلَيَّاُم ِمْن َشْهٍر َواِحٍد؛ فَإِْن كَ 
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فَّاَرةٌ َغْيُر َكفَّاَرِة اْليَْوَماِن اللََّذاِن أَْفطََر فِيِهَما ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن اْثنَْيِن، فَلُِكلِّ يَْوٍم ِمْنهَُما كَ 

 اْليَْوِم اآْلَخِر. )أبو حنيفة(

 662]َمْسأَلَةٌ أَْفطََر َرَمَضاَن ُكلَّهُ بَِسفٍَر أَْو َمَرٍض[م 

ََّل َمْسأَلَةٌ: َوَمْن أَْفطََر َرَمَضاَن ُكلَّهُ بَِسفٍَر أَْو َمَرٍض فَإِنََّما َعلَْيِه َعَدُد اْْلَيَّاِم الَّتِي أَْفطََر وَ 

ةٌ يُ  ِ تََعالَى: }فَِعدَّ ، َوََّل يَْلَزُمهُ َشْهٌر تَامٌّ َمَكاَن نَاقٍِص لِقَْوِل َّللاَّ ْجِزئُهُ َشْهٌر نَاقٌِص َمَكاَن تَامٍّ

: يُْجِزُئ َشْهٌر َمَكاَن َشْهٍر إَذا َصاَم ٥٨١ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة:  [ َوقَاَل اْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

ِة هََذا اْلقَْوِل.َما بَْيَن اْلِهََللَيْ   ِن َوََّل بُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ

ِع[م ْفطَار فِي َصْوِم التَّطَوُّ  663]َمْسأَلَةٌ اْْلِ

ِع إْن َشاَء، ََّل نَْكَرهُ لَهُ َذلَِك، إَّلَّ أَنَّ  قال ابن حزم: َولِْلَمْرِء أَْن يُْفِطَر فِي َصْوِم التَّطَوُّ

ا قََضاَء يَ   ْوٍم َمَكانَهُ. َعلَْيِه إْن أَْفطََر َعاِمدًّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

بمثل قول المؤلف يقول:أبو بكر وعمر وعلى وعائشة وابن عباس وجابر بن عبد ■

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  َّللا َوهَُو قَْوُل َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َوَعطَاٍء، َوُسلَْيَماَن ْبِن ُموَسى؛ َوالشَّافِِعيِّ

.إَّلَّ أَنَّهَُما لَْم يَرَ   يَا فِي َذلَِك قََضاءًّ

ا فَقَْد أََساَء ■  إْن أَْفطََر فِيِه نَاِسيًّا يُتِمُّ َصْوَمهُ َوََّل َشْيَء َعلَْيِه َوإِْن أَْفطََر فِيِه َعْمدًّ

 َويَْقِضي.)مالك(

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْخبََر َرُسوُل َّللاَّ ْوِم فَأَْخبََرهُ  اْْلَْعَرابِيَّ  -َصلَّى َّللاَّ الَِّذي َسأَلَهُ َعْن الصَّ

َع َشْيئًّا؟ فَقَاَل  -َعلَْيِه السَََّلُم  - بَِرَمَضاَن؟ فَقَاَل: هَْل َعلَيَّ َغْيُرهُ؟ قَاَل: ََّل إَّلَّ أَْن تَتَطَوَّ

ِ ََّل أَِزيُد َعلَى َذلَِك َوََّل أَْنقُُص ِمْنهُ؛ فَقَاَل  : َوَّللَاَّ ََلُم َعلَ  -اْْلَْعَرابِيُّ : أَْفلََح إْن -ْيِه السَّ

 َصَدَق، َدَخَل اْلَجنَّةَ إْن َصَدَق.)صحيح(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَلَْم يَْجَعْل النَّبِيُّ  ،  -َصلَّى َّللاَّ ِع َكَراهَةًّ أَْصَلًّ فِي تَْرِك التَّطَوُّ

ٍع، أَْو بَدَ  ا َحجَّ َوهََكَذا نَقُوُل فِيَمْن قَطََع َصََلةَ تَطَوُّ ٍع، أَْو فََسَخ َعْمدًّ ا لَهُ فِي َصَدقَِة تَطَوُّ

ا  ٍع، َوََّل فَْرَق لَِما َذَكْرنَا.. إَّلَّ أَنَّهُ ََّل قََضاَء َعلَْيِه فِي َشْيٍء ِممَّ ٍع، أَْو اْعتَِكاَف تَطَوُّ تَطَوُّ

ِع فَقَْط..  َذَكْرنَا إَّلَّ فِي فِْطِر التَّطَوُّ

ِ »ْؤِمنِيَن قَالَْت: َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلمُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ أَتَانَا يَْومًّ

ا إنِّي أَْصبَْحُت أُِريُد  فَقَاَل: هَْل ِعْنَدُكْم ِمْن َشْيٍء؟ قُْلنَا: نََعْم، أُْهِدَي لَنَا َحْيٌس؟ فَقَاَل: أَمَّ

ْوَم فَأََكلَ   صحيح(«)الصَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -آَخى النَّبِيُّ »فَةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: أَبِي ُجَحيْ ■  بَْيَن َسْلَماَن، َوأَبِي  -َصلَّى َّللاَّ

لَةًّ فَقَاَل لَهَا: َما َشأْنُِك؟ قَالَ  ْرَداِء ُمتَبَذِّ ْرَداِء فََرأَى أُمَّ الدَّ ْرَداِء فََزاَر َسْلَماُن أَبَا الدَّ ْت: الدَّ

ا فَقَاَل: أَُخوَك أَبُو الدَّرْ  ْرَداِء فََصنََع لَهُ طََعامًّ ْنيَا، فََجاَء أَبُو الدَّ َداِء لَْيَس لَهُ َحاَجةٌ فِي الدُّ

، َوَذَكَر بَاقَِي اْلَحِديِث. « ُكْل قَاَل فَإِنِّي َصائٌِم؛ قَاَل َسْلَماُن: َما أَنَا بِآِكٍل َحتَّى تَأُْكَل؟ فَأََكلَ 

ا، َوإِنَّ لِنَْفِسَك َعلَْيَك َحق ًّا، َوِْلَْهلَِك َعلَْيَك أَنَّ َسْلَماَن قَاَل لَ »َوفِيِه: 
هُ: إنَّ لَِربَِّك َعلَْيَك َحق ًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحق ًّا، فَأَْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ  َعلَْيِه السَََّلُم  -فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«): َصَدَق َسْلَمانُ -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أُتَِي النَّبِيُّ »أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل:  َعنْ ■  بِطََعاٍم َوهَُو بَِمرِّ الظَّْهَراِن  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -فَقَاَل ِْلَبِي بَْكٍر َوُعَمَر اُْدنَُوا فَُكََل؟ قَاََّل: إنَّا َصائَِماِن، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْرَحلُوا لَِصاِحبُِكْم، اْعَملُوا لَِصاِحبُِكْم، اُْدنَُوا فَُكََل  - َوَسلَّمَ 

َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: أَْصبَْحُت َصائَِمةًّ أَنَا َوَحْفَصةُ أُْهِدَي لَنَا طََعاٌم فَأَْعَجبَنَا فَأَْفطَْرنَا ■ ■ »

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََدَخَل النَّبِيُّ  ا فَ  -َصلَّى َّللاَّ بََدَرْتنِي َحْفَصةُ فََسأَلَْتهُ؟ فَقَاَل: ُصوَما يَْومًّ

 )صحيح(« َمَكانَهُ 

ا َعلَى أَْصَحابِِه فَقَاَل: إنِّي ■  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب قَاَل: َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب يَْومًّ

ْت بِي َجاِريَةٌ لِي فََوقَْعت َعلَْيهَا ا فََمرَّ وا  أَْصبَْحت َصائِمًّ فََما تََرْوَن؟ قَاَل: فَلَْم يَأْلُوا َما َشكُّ

ا َمَكانَهُ؛ قَاَل لَهُ ُعَمُر: أَْنَت أَْحَسنُهُْم  : أََصْبت َحََلَّلًّ َوتَْقِضي يَْومًّ َعلَْيِه، َوقَاَل لَهُ َعلِيٌّ

 فُْتيَا.

ا قَاَل ا■  ْبُن ُعَمَر: ََّل ُجنَاَح َعلَْيِه َما َعْن اْبِن ُعَمَر فِي الَِّذي يَأُْكُل بَْعَد أَْن أَْصبََح َصائِمًّ

ا أَْو قََضاءًّ .  لَْم يَُكْن نَْذرًّ

َدقَةُ إْن َشاَء َمَضى ■  ََلةُ َوالصَّ ا َوالطََّواُف َوالصَّ عًّ يَاُم تَطَوُّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: الصِّ

 َوإِْن َشاَء قَطََع.

 766]َمْسأَلَةٌ أَْفطََر َعاِمًدا فِي قََضاِء َرَمَضاَن[م

ا فِي قََضاِء َرَمَضاَن فَلَْيَس َعلَْيِه إَّلَّ قََضاُء يَْوٍم َواِحٍد  قال ابن حزم: َوَمْن أَْفطََر َعاِمدًّ

ُ تََعالَى. َوقَْد َصحَّ أَنَّهُ  َعلَْيِه  -فَقَْط؛ ِْلَنَّ إيَجاَب اْلقََضاِء إيَجاُب َشْرٍع لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ

ََلُم  اْليَْوَم ِمْن َرَمَضاَن فَََل يَُجوُز أَْن يَُزاَد َعلَْيِه َغْيُرهُ بَِغْيِر نَصٍّ َوََّل قََضى َذلَِك  -السَّ

ينَا َعْن قَتَاَدةَ أَنَّ َعلَْيِه اْلَكفَّاَرةَ َكَمْن فََعَل َذلَِك فِي َرَمَضاَن؛ ِْلَنَّهُ بََدٌل ِمْنهُ  . إْجَماٍع. َوُروِّ

ٍد: هََذا أََصحُّ مَ  لَِف قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ا يَُكوُن ِمْن اْلقِيَاِس إْن َكاَن اْلقِيَاُس َحق ًّا، َوَعْن بَْعِض السَّ

 : َعلَْيِه قََضاُء يَْوَمْيِن، يَْوِم َرَمَضاَن، َويَْوِم اْلقََضاِء .-

 667]َمْسأَلَةٌ َماَت َوَعلَْيِه َصْوُم فَْرٍض ِمْن قََضاِء َرَمَضاَن أَْو نَْذٍر[م
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اَت َوَعلَْيِه َصْوُم فَْرٍض ِمْن قََضاِء َرَمَضاَن، أَْو نَْذٍر أَْو َكفَّاَرٍة قال ابن حزم: َوَمْن مَ 

َواِجبٍَة فَفَْرٌض َعلَى أَْولِيَائِِه أَْن يَُصوُموهُ َعْنهُ هُْم أَْو بَْعُضهُْم، َوََّل إْطَعاَم فِي َذلَِك أَْصَلًّ 

لَهُ َولِيٌّ اُْستُْؤِجَر َعْنهُ ِمْن َرْأِس َمالِِه َمْن  فَإِْن لَْم يَُكنْ  -أَْوَصى بِِه أَْو لَْم يُوِص بِِه  -

 َوهَُو ُمقَدٌَّم َعلَى ُديُوِن النَّاِس. -أَْوَصى بُِكلِّ َذلَِك أَْو لَْم يُوِص  -يَُصوُمهُ َعْنهُ َوََّل بُدَّ 

 -أقوال الفقهاء:

بن حنبل والزهري بمثل قول المؤلف يقول: أَبِو ثَْوٍر، َوأَبِو ُسلَْيَماَن، والليث َوا■

 .  وطاوس

إْن أَْوَصى أَْن يُْطَعَم َعْنهُ أُْطِعَم َعْنهُ َمَكاَن ُكلِّ يَْوٍم ِمْسِكيٌن، َوإِْن لَْم يُوِص بَِذلَِك فَََل ■ 

، َوِعْنَد أَبِي َحنِيفَةَ  ْطَعاُم ِعْنَد َمالٍِك فِي َذلَِك ُمدٌّ ُمدٌّ َشْيَء َعلَْيِه.)أبو حنيفة ومالك َواْْلِ

 ٌع ِمْن َغْيِر اْلبُرِّ لُِكلِّ ِمْسِكيٍن، نِْصُف َصاٍع ِمْن اْلبُرِّ أَْو َدقِيقِِه(َصا

إن لم يصح حتى مات فَل شيء عليه ، فإن صح ولم يقض ثم مات أطعم عنه.)ابن ■

 عباس والحسن وجاء عته َّل اطعام في ذلك وَّل صيام (

َما يُْطَعُم َعْنهُ َصاَمهُ َعْنهُ َولِيُّهُ.)اْلوزاعي  َمْن َماَت َوَعلَْيِه َرَمَضاُن: إْن لَْم يَِجُدوا■ 

 وسعيد بن المسيب 

 -اآليات واألحاديث واآلثار:■

ِ تََعالَى: }َوأَْن لَْيَس لِإِلْنَساِن إَِّل َما َسَعى{ ]النجم: ■   [٢٢قَْوُل َّللاَّ

أَْنَزَل }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا قال المؤلف : فََحقٌّ إَّلَّ أَنَّ الَِّذي أَْنَزَل هََذا هَُو الَِّذي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ . َوهَُو الَِّذي قَاَل لَِرُسولِِه ٥٥أَْو َدْيٍن{ ]النساء:  }لِتُبَيَِّن  -َصلَّى َّللاَّ

َل إِلَْيِهْم{ ]النحل:  ُسوَل فَقَدْ ١١لِلنَّاِس َما نُزِّ أَطَاَع  [ . َوهَُو الَِّذي قَاَل: }َمْن يُِطِع الرَّ

َ{ ]النساء:  ُ تََعالَى أَْو ٨٠َّللاَّ ْنَساِن إَّلَّ َما َسَعى، َوَما َحَكَم َّللاَّ [ . فََصحَّ أَنَّهُ لَْيَس لإِْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسولُهُ  ْوُم َعْنهُ ِمْن ُجْملَِة  -َصلَّى َّللاَّ أَنَّ لَهُ ِمْن َسْعِي َغْيِرِه َعْنهُ، َوالصَّ

 َذلَِك.

ِ عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن َماَت »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوَعلَْيِه ِصيَاٌم َصاَم َعْنهُ َولِيُّهُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َسائَِلًّ َسأََل النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ■  ي َماتَْت  -َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل: إنَّ أُمِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَعلَْيهَا َصْوُم َشْهٍر أَفَأَْقِضيِه َعْنهَا؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : لَْو َكاَن -َصلَّى َّللاَّ

ِ أََحقُّ أَْن يُ  َك َدْيٌن أَُكْنَت قَاِضيَهُ َعْنهَا؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: فََدْيُن َّللاَّ  )صحيح(« ْقَضىَعلَى أُمِّ

ِ ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ  -بَْينََما أَنَا َجالٌِس ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ي بَِجاِريٍَة َوإِنَّهَا َماتَْت؟ فَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  قَاَل إْذ أَتَْتهُ اْمَرأَةٌ فَقَالَْت: إنِّي تََصدَّْقُت َعلَى أُمِّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َوَجَب أَْجُرِك َوَردَّهَا َعلَْيِك اْلِميَراُث؟ قَالَْت: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّهُ َكاَن َعلَْيهَا َصْوُم َشْهٍر أَفَأَُصوُم َعْنهَا؟ قَاَل: ُصوِمي، قَالَْت: إنَّهَا لَْم تَُحجَّ  َرُسوَل َّللاَّ

ي َعْنهَاقَطُّ أَفَأَحُ   صحيح(«)جُّ َعْنهَا؟ قَاَل: ُحجِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ إَذا َماَت اْلَميُِّت اْنقَطََع َعَملُهُ إَّلَّ ِمْن » -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ثَََلٍث: ِعْلٌم َعلََّمهُ، أَْو َصَدقَةٌ َجاِريَةٌ، أَْو َولٌَد َصالٌِح يَْدُعو لَهُ 

لمؤلف: َولَْيَت ِشْعِري َمْن قَاَل لَهُْم: إنَّ َصْوَم اْلَولِيِّ َعْن اْلَميِِّت هَُو َعَمُل اْلَميِِّت قال ا

َحتَّى يَأْتُوا بِهََذا اْلَخبَِر الَِّذي لَْيَس فِيِه إَّلَّ اْنقِطَاُع َعَمِل اْلَميِِّت فَقَْط، َولَْيَس فِيِه اْنقِطَاُع 

، وَ   ََّل اْلَمْنُع ِمْن َذلِكَ َعَمِل َغْيِرِه أَْصَلًّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن نَُسيٍّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن َمِرَض فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا َحتَّى َماَت لَْم يُْطَعْم َعْنهُ، َوإِْن َصحَّ فَلَْم يَْقِضِه َحتَّى َماَت  َرَمَضاَن فَلَْم يََزْل َمِريضًّ

 ضعيف مرسل((«)َم َعْنهُ أُْطعِ 

اَج ْبَن أَْرطَاةَ، َوهَُو َساقِطٌ، َو إْبَراِهيَم ْبَن أَبِي يَْحيَى َوهَُو َكذَّاٌب(  )فِيِه اْلَحجَّ

هَا َماتَْت َوَعلَْيهَا ِمْن َرَمَضاَن فَقَالَْت لَِعائَِشةَ: ■  َعْن اْمَرأٍَة ِمْنهُْم اْسُمهَا َعْمَرةُ: أَنَّ أُمَّ

 هَا؟ قَالَْت: ََّل، بَْل تََصدَّقِي َعْنهَا َمَكاَن ُكلِّ يَْوٍم نِْصَف َصاٍع َعلَى ُكلِّ ِمْسِكيٍن.أَْقِضيه َعنْ 

: أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل ِْلَِخيِه ِعْنَد َمْوتِِه: إنَّ َعلَيَّ َرَمَضانَْيِن لَْم ■  َعْن أَبِي يَِزيَد اْلَمَدنِيِّ

فَقَاَل: بََدنَتَاِن ُمقَلََّدتَاِن، ثُمَّ َسأََل اْبَن َعبَّاٍس؟ فَقَاَل اْبُن أَُصْمهَُما فََسأََل أَُخوهُ اْبَن ُعَمَر 

ْوِم، أَْطِعْم َعْن أَِخيَك ِستِّيَن  ْحَمِن َما َشأُْن اْلبُْدِن َوَشأُْن الصَّ ُ أَبَا َعْبِد الرَّ َعبَّاٍس: يَْرَحُم َّللاَّ

 ِمْسِكينًّا.

 ■: ُجُل َعلَْيِه ِصيَاُم  ِمْن طَِريِق ُسلَْيَماَن التَّْيِميِّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: إَذا َماَت الرَّ

.  َرَمَضاَن أُْطِعَم َعْنهُ َمَكاَن ُكلِّ يَْوٍم نِْصُف َصاٍع ِمْن بُرٍّ

ٌء فَإِْن َعْن اْبِن َعبَّاٍس: إْن َماَت الَِّذي َعلَْيِه َصْوٌم َولَْم يَِصحَّ قَْبَل َمْوتِِه لَْيَس َعلَْيِه َشيْ ■ 

 َصحَّ أُْطِعَم َعْنهُ َعْن ُكلِّ يَْوٍم نِْصُف َصاٍع ِحْنطَةًّ.)صحيح(

َعْن اْبِن َعبَّاٍس ُسئَِل َعْن َرُجٍل َماَت َوَعلَْيِه َرَمَضاُن َوَصْوُم َشْهٍر فَقَاَل: يُْطَعُم َعْنهُ ■ 

 لَِرَمَضاَن َويَُصاُم َعْنهُ النَّْذُر.)صحيح(

 667ُض أَْولِيَائِِه َعْنهُ[م]َمْسأَلَةٌ َصاَم بَعْ 

قال ابن حزم: فَإِْن َصاَمهُ بَْعُض أَْولِيَائِِه أَْجَزأَ؛ لُِعُموِم اْلَخبَِر فِي َذلَِك، َوإِْن َكانُوا 

ا لِقَ  ا َواِحدًّ ا إَّلَّ أَنَّهُ ََّل يُْجِزُئ أَْن يَُصوُموا ُكلُّهُْم يَْومًّ ْوِل َجَماَعةًّ فَاْقتََسُموهُ َجاَز َكَذلَِك أَْيضًّ

ِ تََعالَى: }فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر{ ]البقرة:  [ . فَََل بُدَّ ِمْن أَيَّاٍم ُمتََغايَِرٍة، فَلَْو لَْم يَِصحَّ ٥٨١َّللاَّ

َحتَّى َماَت فَََل َشْيَء َعلَى أَْولِيَائِِه َوََّل َعلَْيِه؛ ِْلَنَّ اْْلَثََر إنََّما َجاَء فِيَمْن َماَت َوَعلَْيِه 
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ا إَِّل ُوْسَعهَا{ َصوْ  ُ نَْفسًّ ِ تََعالَى: }َّل يَُكلُِّف َّللاَّ ٌم، َوهََذا َماَت َولَْيَس َعلَْيِه َصْوٌم لِقَْوِل َّللاَّ

ْوُم فَلَْم يَُكلَّْف، ثَوإَِذا لَْم يَُكلَّْفهُ فَقَْد َماَت َوََّل ٢٨٣]البقرة:  [ فَإَِذا لَْم يَُكْن فِي ُوْسِعِه الصَّ

ِه أَْجَزأَ َصْوَم َعلَْيِه. َوا ْْلَْولِيَاُء هُْم َذُوو اْلَمَحاِرِم بََِل َشكٍّ َولَْو َصاَمهُ اْْلَْبَعُد ِمْن بَنِي َعمِّ

ِ تََعالَى َوََّل َشْيَء َعلَى اْلَميِِّت ِمنْ  ْوِم فَهُْم ُعَصاةٌ ّلِِلَّ  َعْنهُ، ِْلَنَّهُ َولِيُّهُ، فَإِْن أَبَْوا ِمْن الصَّ

ْوِم؛ ِْلَنَّ  ِ َذلَِك الصَّ ُ تََعالَى َعْنهُ إلَْيِهْم بِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هُ قَْد نَقَلَهُ َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

اْلَولِيَّ أَْن يَُصوَم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوبِأَْمِرِه « . َمْن َماَت َوَعلَْيِه َصْوٌم َصاَم َعْنهُ َولِيُّهُ »

 َعْنهُ.

 666َد النُُّذوَر لِيُوقَِعَها َعلَى َولِيِِّه بَْعَد َمْوتِِه[م]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ 

ا َوََّل يَْلَزُمهُ هَُو  َد النُُّذوَر لِيُوقَِعهَا َعلَى َولِيِِّه بَْعَد َمْوتِِه فَلَْيَس نَْذرًّ قال ابن حزم: فَإِْن تََعمَّ

ِ تََعالَى بذلك.. عَ  ِ َوََّل َولِيُّهُ بَْعَدهُ، َوهَُو َعاٍص ّلِِلَّ  -ْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ : َوهََذا النَّْذُر « . ََّل َوفَاَء لِنَْذٍر فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ قَاَل َعلِيٌّ

ُ تََعالَى فَيَْلَزُم ِحينَئِذٍ  ا إَذا قُِصَد بِِه َّللاَّ ِ تََعالَى فَهَُو  إنََّما يَُكوُن نَْذرًّ فَإَِذا قُِصَد بِِه َغْيُر َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َمْعِصيَةٌ ََّل يَِحلُّ اْلَوفَاُء بِِه َوََّل يَْلَزُم َصاِحبَهُ َوََّل َغْيَرهُ   َوبِاّلَِلَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ[م  667]َمْسأَلَةٌ نََذَر َصْوَم يَْوٍم فَأَْكثََر ُشْكًرا ّلِِلَّ

بًّا إلَْيِه تََعالَى، أَْو قال ابن  ، أَْو تَقَرُّ ِ َعزَّ َوَجلَّ ا ّلِِلَّ حزم: َوَمْن نََذَر َصْوَم يَْوٍم فَأَْكثََر، ُشْكرًّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ فِي َذلَِك الشَّْيِء  ُ تََعالَى أََمَلًّ يَأُْملُهُ ََّل َمْعِصيَةًّ ّلِِلَّ إْن فَاَق، أَْو إْن أََراهُ َّللاَّ

: }أَْوفُوا بِاْلُعقُوِد{ ]المائدة: اْلَمأُْموِل، فَفَرْ  [.. َعْن ٥ٌض َعلَْيِه أََداُؤهُ. قَاَل َعزَّ َوَجلَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع : »-َصلَّى َّللاَّ

َ فَْليُِطْعهُ َوَمْن نََذَر أَْن  َ فَََل يَْعِصهِ َّللاَّ فَهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ نَْذِر َمْعِصيٍَة َكَمْن « يَْعِصَي َّللاَّ

 نََذَرْت َصْوَم يَْوِم َحْيَضتِهَا أَْو َصْوَم يَْوِم اْلِعيِد، َونَْحِو َذلَِك ِمْن ُكلِّ َمْعِصيٍَة.

 667َمْسأَلَةٌ نََذَر َما لَْيَس طَاَعةً َوََل َمْعِصيَةً[م

ا  فَإِْن نََذرَ  ا َمأُْدومًّ َما لَْيَس طَاَعةًّ َوََّل َمْعِصيَةًّ َكاْلقُُعوِد فِي َداِر فََُلٍن أَْو أَْن ََّل يَأُْكَل ُخْبزًّ

ِ تََعالَى ِمْنهُ، ِْلَنَّ إيَجاَب النَّ  ْذِر أَْو َما أَْشبَهَ هََذا لَْم يَْلَزْمهُ، َوََّل ُحْكَم لِهََذا إَّلَّ اْستِْغفَاُر َّللاَّ

 الشََّرائُِع ََّل تَْلَزُم إَّلَّ بِنَصٍّ َوََّل نَصَّ إَّلَّ فِي نَْذِر الطَّاَعِة فَقَْط.َشِريَعةٌ، وَ 

 677مَمْسأَلَةٌ يُْنَهى َعْن النَّْذِر ُجْملَةً[

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل:  ْمنَا.. َعْن َعْبِد َّللاَّ  أََخذَ »َويُْنهَى َعْن النَّْذِر ُجْملَةًّ فَإِْن َوقََع لَِزَم َكَما قَدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ يَْنهَى َعْن النَّْذِر َويَقُوُل ََّل يَُردُّ َشْيئًّا َوإِنََّما يُْستَْخَرُج  -َصلَّى َّللاَّ

 « بِِه ِمْن اْلبَِخيلِ 

ِ تََعالَى َصْوُم يَْوَم أُفِيُق[م  677َمْسأَلَةٌ قَاَل َعلَيَّ ّلِِلَّ
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ِ تََعالَى َصْوُم يَْوَم أُفِيُق، أَْو قَاَل: يَْوَم يَْقَدُم فََُلٌن، أَْو قَاَل  قال ابن حزم: َوَمْن قَاَل َعلَيَّ  ّلِِلَّ

ا: لَْم يَْلَزْمهُ  يَْوَم أَْنَطلُِق ِمْن ِسْجنِي، أَْو َما أَْشبَهَ هََذا فََكاَن َما َرِغَب فِيِه لَْيَلًّ أَْو نَهَارًّ

َصْوُم َغْيِرِه؛ ِْلَنَّهُ إْن َكاَن َما َرِغَب فِيِه لَْيَلًّ فَلَْم يَُكْن  ِصيَاُم َذلَِك اْليَْوِم َوََّل قََضاُؤهُ َوََّل 

ا فَََل يُْمِكنُهُ إْحَداُث َصْوٍم لَْم يُبَيِّْتهُ مِ  ْن فِي يَْوٍم فَََل يَْلَزُمهُ َما لَْم يَْلتَِزْمهُ، َوإِْن َكاَن نَهَارًّ

ِ تََعالَى َم إْلَزاُم َّللاَّ  -لَهُ إيَّاهُ، َوََّل يَْلَزُمهُ ِصيَاُم يَْوٍم آَخَر؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَْلتَِزْمهُ  اللَّْيِل َوََّل تَقَدَّ

ا َصاَم بَقِيَّةَ َذلَِك اْليَْوِم  -َوهََذا قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ  : إْن قَِدَم نَهَارًّ َوقَاَل اْْلَْوَزاِعيُّ

 قَِدَم لَْيَلًّ َصاَم النَّاِذُر َغَد تِْلَك اللَّْيلَِة. َوََّل قََضاَء َعلَْيِه، َوقَاَل َمالٌِك: إنْ 

 672َمْسأَلَةٌ قَاَل َعلَيَّ َصْوُم َذلَِك اْليَْوِم أَبًَدا[م

ا فَإِْن َكاَن لَْيَلًّ لَْم يَْلَزْمهُ  قال ابن حزم: فَلَْو قَاَل فِي ُكلِّ َذلَِك: َعلَيَّ َصْوُم َذلَِك اْليَْوِم أَبَدًّ

ا لَِزَمهُ َكَما  ْمنَا، ِْلَنَّهُ لَْم يَْلتَِزْمهُ َوََّل يَْلَزُم ِصيَاُم اللَّْيِل، ِْلَنَّهُ َمْعِصيَةٌ، فَإِْن َكاَن نَهَارًّ  فِي قَدَّ

َر َكَما نََذَرهُ َوََّل قََضاَء َعلَْيِه فِي يَْوِمِه َذلَِك، ِْلَنَّهُ غَ  ْيُر اْلُمْستَأْنَِف َصْوُم َذلَِك اْليَْوِم إَذا تََكرَّ

 َما نََذَر.

 673]َمْسأَلَةٌ أَْفطََر فِي َصْوِم نَْذٍر[م

ا أَْو لُِعْذٍر فَََل قََضاَء َعلَْيِه إَّلَّ أَْن يَُكوَن نََذَر أَْن يَْقِضيَهُ   َوَمْن أَْفطََر فِي َصْوِم نَْذٍر َعاِمدًّ

يُْلَزَم َما لَْم يَْنِذْرهُ؛ إْذ لَْم يُوِجْب َذلَِك  فَيَْلَزُمهُ، ِْلَنَّهُ إَذا لَْم يَْنِذْر اْلقََضاَء فَََل يَُجوُز أَنْ 

.  نَصٌّ

 677]َمْسأَلَةٌ نََذَر َصْوَم يَْوَمْيِن فََصاِعًدا[م

قًّا ِْلَنَّهُ َغْيُر ُمَخالٍِف لَِما   ا أَْجَزأَهُ أَْن يَُصوَم َذلَِك ُمتَفَرِّ َوَمْن نََذَر َصْوَم يَْوَمْيِن فََصاِعدًّ

 نََذَر.

 677نََذَر َصْوَم ُجُمَعٍة أَْو قَاَل َشْهٍر[مَمْسأَلَةٌ 

ا َوََّل  قال ابن حزم: فَلَْو نََذَر َصْوَم ُجُمَعٍة أَْو قَاَل: َشْهٍر لَْم يَُجْز أَْن يَُصوَم َذلَِك إَّلَّ ُمتَتَابِعًّ

ا لُِعْذٍر أَْو لَِغْيِر ُعْذٍر: اْبتََدأَ  َد فِي ِخََلِل َذلَِك فِْطرًّ لِِه ِْلَنَّ اْسَم اْلُجُمَعِة بُدَّ؛ فَإِْن تََعمَّ هُ ِمْن أَوَّ

قٍَة، فَإِنََّما يَْلَزُمهُ َما نََذَر ََّل َما لَْم يَ  ْنِذْر؛ فَإِْن َوالشَّْهِر ََّل يَقَُع إَّلَّ َعلَى أَيَّاٍم ُمتَتَابَِعٍة ََّل ُمتَفَرِّ

 بِِه. لَْم يُتَابِْع َذلَِك فَلَْم يَأِْت بَِما نََذَر فََعلَْيِه أَْن يَأْتِيَ 

 677]َمْسأَلَةٌ نََذَر َصْوَم ُجُمَعتَْيِن أَْو قَاَل َشْهَرْيِن َولَْم يَْنِذْر التَّتَابَُع[م

قال ابن حزم: َوَمْن نََذَر َصْوَم ُجُمَعتَْيِن أَْو قَاَل: َشْهَرْيِن، َولَْم يَْنِذْر التَّتَابَُع فِي َذلَِك لَِزَمهُ 

َق بَْيَن أَْن يَُصوَم ُكلَّ ُجُمَعٍة ُمتَتَ  ا َوََّل بُدَّ، َولَهُ أَْن يُفَرِّ ابَِعٍة َوََّل بُدَّ، َوُكلُّ َشْهٍر ُمتَتَابِعًّ

ْلَزُمهُ اْلُجُمَعِة َواْلُجُمَعِة، َوبَْيَن الشَّْهِر َوالشَّْهِر لَِما َذَكْرنَا آنِفًّا إَّلَّ أَْن يَْنِذَرهَُما ُمتَتَابِِعيَن فَيَ 

 َدةٌ.َذلَِك؛ ِْلَنَّهُ طَاَعةٌ َزائِ 
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 676]َمْسأَلَةٌ نَْذر ِصيَام َشْهر فََصاَم َما بَْيَن اْلِهََللَْيِن[م

ْهِر لَمْ   فَإِْن َصاَم الشَّْهَر َما بَْيَن اْلِهََللَْيِن لَِزَمهُ إْتَماُمهُ، فَإِْن اْبتََدأَ ِصيَاَمهُ بَْعَد ُدُخوِل الشَّ

ا ُمتَّصِ  ِ يَْلَزْمهُ إَّلَّ تِْسَعةٌ َوِعْشُروَن يَْومًّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَةٌ َوََّل بُدَّ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا َوِعْشِريَن فَََل يَْلَزُمهُ ِزيَاَدةُ يَْوٍم إَّلَّ « الشَّْهُر تِْسَعةٌ َوِعْشُرونَ » - َوأَنَّ الشَّْهَر يَُكوُن تِْسعًّ

ُمهُ َما يَقَُع َعلَْيِه اْسُم َما نََذَر ِمْن َشْهٍر أَْو أَْكثََر بِنَصٍّ َواِرٍد َوََّل نَصَّ فِي َذلَِك؛ َوإِنََّما يَْلزَ 

ا، ِْلَنَّ َكْسَر يَْوٍم ََّل يَْلَزُمهُ  فَقَْط؛ فَإِْن نََذَر نِْصَف َشْهٍر لَْم يَْلَزْمهُ إَّلَّ أَْربََعةَ َعَشَر يَْومًّ

ا زَ  ا لَْم يُْنَذْرهُ.ِصيَاُمهُ لَِمْن نََذَرهُ، َوََّل يَُجوُز أَْن يُْلَزَم يَْومًّ  ائِدًّ

 677]َمْسأَلَةٌ نََذَر َصْوَم َسنٍَة[م

ا ََّل يَُعدُّ فِيهَا َرَمَضاَن، َوََّل  َوَمْن نََذَر َصْوَم َسنٍَة فَقَْد قَاَل قَْوٌم: يَُصوُم اْثنَْي َعَشَر َشْهرًّ

نَا نََظٌر َواْلَواِجُب ِعْنَدنَا أَْن ََّل يَْوَم اْلفِْطِر، َواْْلَْضَحى، َوََّل أَيَّاَم التَّْشِريِق، َوفِي هََذا ِعْندَ 

ْثنَْي يَْلَزَمهُ َشْيٌء؛ ِْلَنَّ هَِذِه اْلفُْتيَا إْلَزاٌم لَهُ َما لَْم يَْنِذْرهُ؛ ِْلَنَّ اْسَم َسنٍَة ََّل يَقَُع إَّلَّ َعلَى ا

َدٍة، َوهَُو ََّل يَْقِدُر َعلَى اْلَوفَاءِ  ا ُمتَِّصلٍَة ََّل ُمبَدَّ بِنَْذِرِه َكَما نََذَرهُ؛ فَََل يَُجوُز أَْن  َعَشَر َشْهرًّ

يُْلَزَم َما لَْم يَْلتَِزْمهُ َوََّل نََذَرهُ.. َوقَْد قَاَل فِيهَا أَبُو َحنِيفَةَ يُْفِطُر فِيهَا يَْوَمْي اْلفِْطِر 

َم اْلَمْذُكوَرةَ، َوََّل يَْقِضيهَا. َواْْلَْضَحى َوأَيَّاَم التَّْشِريِق، ثُمَّ يَْقِضيهَا. َوقَاَل ُزفَُر: يُْفِطُر اْْلَيَّا

َوقَاَل َمالٌِك: يَُصوُم، َويُْفِطُر اْْلَيَّاَم اْلَمْذُكوَرةَ، َوََّل يَْقِضي َرَمَضاَن، َوََّل اْْلَيَّاَم 

اَن اْلَمْذُكوَرةَ، إَّلَّ أَْن يَْنِوَي قََضاَءهَا. َوقَاَل اللَّْيُث: يَُصوُم َويَْقِضي َرَمَضاَن َويَْوَمْيِن َمكَ 

ا ُموِجبَةٌ  ٍد: فَهَِذِه اْْلَْقَواُل إمَّ اْلفِْطِر َواْْلَْضَحى، َويَُصوُم أَيَّاَم التَّْشِريِق. ]قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ا ُمْسقِطَةٌ َعْنهُ َما نََذَر[ .  َعلَْيِه َما لَْم يَْنِذْرهُ َوََّل اْلتََزَمهُ، َوإِمَّ

ََلَل َواْلبَاِطَل، إْن َكاَن نََذَر َصْوَم هَِذِه اْْلَيَّاِم  َوَصْوَم َرَمَضاَن َعْن نَْذِرِه؛ فَقَْد نََذَر الضَّ

ْسََلِم؛ فَََل يَْلَزُمهُ نَْذُرهُ َذلَِك ِْلَنَّهُ َمْعِصيَةٌ، َوََّل يَْلَزُم َصْوُم َسائِ  ا ُمَخالِفًّا لِِديِن اْْلِ ِر َوأَْمرًّ

َماَزَجْتهَا َمْعِصيَةٌ فَِهَي ُكلُّهَا َمْعِصيَةٌ، ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت  اْْلَيَّاِم ِْلَنَّهُ َغْيُر َما نََذَر، َوُكلُّ طَاَعةٍ 

يَن{ ]البينة:  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ بِالطَّاَعِة َكَما أُِمَر، قَاَل تََعالَى: }َوَما أُِمُروا إَِّل لِيَْعبُُدوا َّللاَّ

ْْلَيَّاَم اْلَمْنِهيَّ َعْن ِصيَاِمهَا لَِزَمهُ َذلَِك، [ . فَإِْن نََذَر أَْن يَُصوَم َسنَةًّ َحاَشا َرَمَضاَن َوا٥

ِة، أَْو َصْوَم َشْعبَاَن فَََل  اٍل، أَْو َصْوَم ِذي اْلِحجَّ ِْلَنَّهُ نَْذُر طَاَعٍة؛ َوَكَذلَِك لَْو نََذَر َصْوَم َشوَّ

 ُجوُز َصْوُمهُ ِمْن اْْلَيَّاِم فَيَْلَزُمهُ َذلَِك.يَْلَزُمهُ َشْيٌء لَِما َذَكْرنَا إَّلَّ أَْن يَْنِوَي اْستِْثنَاَء َما ََّل يَ 

 677]َمْسأَلَةٌ َكاَن َعلَْيِه َصْوُم يَْوٍم بَِعْينِِه نَْذًرا فََجاَء َرَمَضاُن[م

ا أَْن يَُصوَم َذلَِك  ا فَإَِذا َجاَء َرَمَضاُن لَِزَمهُ فَْرضًّ َوَمْن َكاَن َعلَْيِه َصْوُم يَْوٍم بَِعْينِِه نَْذرًّ

ْثُم َعلَْيِه َوََّل اْليَ  ؛ فَإِْن َصاَمهُ لِنَْذِرِه أَْو لَِرَمَضاَن َولِنَْذِرِه فَاْْلِ ْوِم لَِرَمَضاَن ََّل لِلنَّْذِر أَْصَلًّ

ٌم لِنَْذِرِه فَلَْيَس لَهُ أَْن يَُصومَ  ِ تََعالَى ُمتَقَدِّ  يُْجِزئُهُ ََّل لِنَْذِرِه َوََّل لَِرَمَضاَن؛ ِْلَنَّ أَْمَر َّللاَّ

ا لَهُ َذلَِك َرمَ  ُ تََعالَى بِِصيَاِمِه ُمْخلِصًّ ِ تََعالَى  -َضاَن َوََّل َشْيئًّا ِمْنهُ لَِغْيِر َما أََمَرهُ َّللاَّ َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق؛ َوََّل قََضاَء َعلَْيِه فِيِه لَِما َذَكْرنَاهُ.

يَاِم اْلَمْفُروِض[م ْوِم بَْعَد الصِّ  677]َمْسأَلَةٌ أَْفَضُل الصَّ

يَاِم اْلَمْفُروِض َصْوُم يَْوٍم َوإِْفطَاُر يَْوٍم.َوأَ  ْوِم بَْعَد الصِّ  ْفَضُل الصَّ
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ْن قَاَمْت َعلَْيهِ  يَاَدةُ َعلَْيِه َمْعِصيَةٌ ِممَّ ، َوالزِّ  َوََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَُصوَم أَْكثََر ِمْن َذلَِك أَْصَلًّ

ةُ، َوََّل يَِحلُّ َصْوُم  .بِهَا اْلُحجَّ ْهِر أَْصَلًّ  الدَّ

 -أقوال الفقهاء:

 يجوز صيام الدهر.)اْلسود وعروة بن الزبير■

 -األحاديث واآلثار:

■ :ِ ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: قَاَل لِي َرُسوُل َّللاَّ ِ ْبَن َعْمٍرو أَلَْم »عن َعْبُد َّللاَّ يَا َعْبَد َّللاَّ

ِ قَاَل: فَََل تَْفَعْل، ُصْم أُْخبَْر أَنََّك تَُصوُم النَّهَاَر َوتَقُ  وُم اللَّْيَل؟ قُْلُت: بَلَى يَا َرُسوَل َّللاَّ

َحق ًّا، َوأَْفِطْر َوقُْم َونَْم؛ فَإِنَّ لَِجَسِدَك َعلَْيَك َحق ًّا َوإِنَّ لَِعْينَِك َعلَْيَك َحق ًّا، َوإِنَّ لَِزْوِجَك َعلَْيَك 

ا؛ َوإِنَّ بِ 
َحْسبَِك أَْن تَُصوَم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ثَََلثَةَ أَيَّاٍم فَإِنَّ لََك بُِكلِّ َوإِنَّ لَِزْوِرَك َعلَْيَك َحق ًّ

 ِ َد َعلَيَّ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ  َحَسنٍَة َعْشَر أَْمثَالِهَا فَإَِذا َذلَِك ِصيَاُم الدَّْهِر ُكلِِّه فََشدَّْدُت فَُشدِّ

ةًّ؟ قَاَل فَُصْم ِصيَاَم نَبِ  ِ َداُود َوََّل تَِزْد َعلَْيِه، قُْلُت: َوَما َكاَن ِصيَاُم نَبِيِّ إنِّي أَِجُد قُوَّ يِّ َّللاَّ

ِ َداُود؟ قَاَل: نِْصُف الدَّْهرِ   صحيح(«)َّللاَّ

 ■ ِ ِ ْبِن َعْمٍرو َعْن َرُسول َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ َوَذَكَر اْلَحِديَث.  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبَن َعْمٍرو قَاَل أَنَّ عَ »َوفِيِه:  إنِّي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذلَِك، قَاَل:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ْبَد َّللاَّ

ا؟ قُْلُت: إنِّي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذلَِك؟ قَاَل: ََّل أَْفَضَل ِمْن  ا َوأَْفِطْر يَْومًّ فَُصْم يَْومًّ

 صحيح(«)َذلِكَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فََصحَّ نَْهُي النَّبِيِّ  يَاَدِة َعلَى ِصيَاِم يَْوٍم  -َصلَّى َّللاَّ َعْن الزِّ

ِ ِمْن ُمَواقََعِة نَْهيِِه، َوإِْذ أَْخبََر  أَنَّهُ ََّل أَْفَضَل ِمْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوإِْفطَاِر يَْوٍم َونَُعوُذ بِاّلَِلَّ

ِمْن َذلَِك فَقَْد اْنَحطَّ فَْضلُهُ فَإَِذا اْنَحطَّ فَْضلُهُ فَقَْد َحبَِطْت َذلَِك فَقَْد َصحَّ أَنَّ َمْن َصاَم أَْكثََر 

يَاَدةُ بََِل َشكٍّ َوَصاَر َعَمَلًّ ََّل أَْجَر لَهُ فِيِه بَْل هَُو نَاقٌِص ِمْن أَْجِرِه؛ فََصحَّ أَنَّهُ ََّل  تِْلَك الزِّ

..  يَِحلُّ أَْصَلًّ

ِ ْبَن َعْمٍرو يَقُولُ ■  ِ َعْبَد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََّل َصاَم َمْن » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َصاَم اْْلَبَدَ 

ِ »عن أَبِي قَتَاَدةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ : َوقَْد ُذِكَر لَهُ َمْن -أَنَّهُ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ََّل َصاَم َوََّل أَْفطََر، أَْو َما َصاَم َوََّل  -لَْيِه السَََّلُم عَ  -فَقَاَل  -يَُصوُم الدَّْهَر 

  صحيح ومثله عن عمران بن الحصين(«)أَْفطَرَ 

ْوَم أَفَأَُصوُم فِي ■ » ِ إنِّي أَْسُرُد الصَّ َحْمَزةَ ْبِن َعْمٍرو اْْلَْسلَِميِّ أَنَّهُ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح(«)ْم َوإِْن ِشْئَت فَأَْفِطرْ السَّفَِر؟ قَاَل: إْن ِشْئت فَصُ 

ِ »َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ ْوَم  -َصلَّى َّللاَّ يَْسُرُد الصَّ

 صحيح(«)فَيُقَاُل: ََّل يُْفِطرُ 

ةَ لَهُْم فِي هََذْيِن اْلَخبََرْيِن، ِْلَنَّ السَّرْ  َد إنََّما هَُو اْلُمتَابََعةُ ََّل َصْوُم قال المؤلف: ََّل ُحجَّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص الَِّذي أَْوَرْدنَاهُ.  أَْكثََر ِمْن نِْصِف الدَّْهِر، يُبَيُِّن َذلَِك َحِديُث َعْبِد َّللاَّ

 ⬇⬇َوَحِديُث َعائَِشةَ 
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ْحَمِن ْبِن َعْوٍف قَاَل: ■ ْلُت َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن ِصيَاِم َسأَ »َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ فَقَالَْت: َكاَن يَُصوُم َحتَّى نَقُوَل: قَْد َصاَم َويُْفِطُر  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن َشْهٍر قَطُّ أَْكثََر ِمْن ِصيَ  اِمِه ِمْن َشْعبَاَن، َكاَن َحتَّى نَقُوَل: قَْد أَْفطََر، َولَْم أََرهُ َصائِمًّ

 « .يَُصوُم َشْعبَاَن ُكلَّهُ، َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن إَّلَّ قَلِيَلًّ 

َِ أَنَّ َعائَِشةَ َكانَْت تَُصوُم الدَّْهَر؛ قُْلت: الدَّْهُر؟ قَاَل: َكانَْت ■ ٍد عن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 تَْسُرُد.

ُ  -نَْت تَُصوُم أَيَّاَم التَّْشِريِق. َوَكَذلَِك َصحَّ َعْنهَا أَنَّ َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َكا■  َرِضَي َّللاَّ

 أَنَّهَا َكانَْت تَْختَاُر َصْوَم يَْوِم الشَّكِّ ِمْن آِخِر َشْعبَاَن. -َعْنهَا 

ةًّ فَاَلَِّذي َصحَّ  َعْنهَا ِمْن قال المؤلف: فَإِْن َكاَن َما ََّل يَِصحُّ َعْنهَا ِمْن َصْوِم الدَّْهِر ُحجَّ

ةًّ. ةًّ فَلَْيَس َذلَِك ُحجَّ ةٌ، َوإِْن لَْم يَُكْن هََذا َحجَّ  َصْوِم أَيَّاِم التَّْشِريِق، َويَْوِم الشَّكِّ ُحجَّ

ْوَم قَْبَل َمْوتِِه ■  ا أَنَّهُ َسَرَد الصَّ ْوَم. َوَعْنهُ أَْيضًّ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َكاَن ُعَمُر يَْسُرُد الصَّ

  ِن.بَِسنَتَيْ 

ْرُد فَقَْط َوهَُو اْلُمتَابََعةُ ََّل ِصيَاُم الدَّْهِر؛ بَْل قَْد َصحَّ َعْنهُ  قال المؤلف: فَلَْيَس فِيِه إَّلَّ السَّ

 ⬇⬇تَْحِريُم ِصيَاِم الدَّْهرِ 

ْيبَانِيِّ قَاَل: بَلََغ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: أَنَّ َرُجَلًّ يَُصوُم ■  الدَّْهَر فَأَتَاهُ َعْن أَبِي َعْمٍرو الشَّ

ِة َوَجَعَل يَقُوُل: ُكْل يَا َدْهُر ُكْل يَا َدْهُر.)صحيح( رَّ  فََعََلهُ بِالدِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن أَنٍَس قَاَل: َكاَن أَبُو طَْلَحةَ قَلَّ َما يَُصوُم َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

، فَلَمَّ  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا تُُوفَِّي النَّبِيُّ ِمْن أَْجِل اْلَعُدوِّ ا إَّلَّ  -َصلَّى َّللاَّ َما َرأَْيتُهُ ُمْفِطرًّ

 يَْوَم أَْضَحى، أَْو يَْوَم فِْطٍر. )صحيح(

 َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: َكاَن أَبُو طَْلَحةَ يَأُْكُل اْلبََرَد َوهَُو َصائٌِم. )صحيح(■ 

بَْيِر ْبنِ ■  ِ اْبِن أَُمْيَمةَ َعْن َجدَّتِِه قَالَْت: َكاَن ُعْثَماُن يَُصوُم الدَّْهَر َويَقُوُم  َعْن الزُّ َعْبِد َّللاَّ

ِ اْبِن أَُمْيَمةَ َوَجدَّتَهُ َمْجهُوََّلِن( بَْيَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ لِِه.)ضعيف() الزُّ  اللَّْيَل إَّلَّ هَْجَعةًّ ِمْن أَوَّ

ُ َعلَْيِه هََكَذا َعْن أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعرِ ■  : َوقَبََض -يِّ قَاَل: َمْن َصاَم الدَّْهَر َضيََّق َّللاَّ

 َكفَّهُ.)صحيح(

 َعْن أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ قَاَل: َمْن َصاَم الدَّْهَر ُضيِّقَْت َعلَْيِه َجهَنَُّم.)صحيح(■ 

ِ ْبَن َمْسُعوٍد  َعْن يَْحيَى ْبِن ُعَمَر َواْلهَْمَدانِيِّ َعْن أَبِيِه أَنَّهُ ■  َوُسئَِل َعْن  -َسِمَع َعْبَد َّللاَّ

 فََكِرهَهُ. -َصْوِم الدَّْهِر 

 عن أَبِي بَْكَرةَ، َوَعائِِذ ْبِن َعْمٍرو أَنَّهَُما َكِرهَا َصْوَم َرَجٍب .■

  قال المؤلف: َوهََذا يَْقتَِضي َوََّل بُدَّ أَنَّهَُما ََّل يُِجيَزاِن ِصيَاَم الدَّْهِر.

 677أَلَةٌ ِصيَام ثَََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر[م]َمسْ 

َونَْستَِحبُّ ِصيَاَم ثَََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َونَْستَِحبُّ ِصيَاَم اَِّلْثنَْيِن، َواْلَخِميِس، َوُكلُّ هََذا 

ا الثَََّلثَ  ةُ اْْلَيَّاِم فَلَِما َذَكْرنَا آنِفًّا فِي َحِديِث فَبِأَْن ََّل يَتََجاَوَز أَْكثََر ِمْن نِْصِف الدَّْهِر، فَأَمَّ

ثَنَاهُ .. َعْن َحْفَصةَ أُمِّ  ا اَِّلْثنَْيِن َواْلَخِميُس فَلَِما َحدَّ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوأَمَّ َعْبِد َّللاَّ

ِ »اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ « يَُصوُم اَِّلْثنَْيِن، َواْلَخِميسَ  -َصلَّى َّللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -. َويَْكَرهُ َصْوَم َشْهٍر تَامٍّ َغْيِر َرَمَضاَن لَِما َذَكْرنَا ِمْن فِْعلِِه  . -َصلَّى َّللاَّ

 َوقَْد َذَكْرنَا ِمْثَل قَْولِنَا آنِفًّا َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر.

 672يَام َعلَى اْلفَْرِض[م]َمْسأَلَةٌ اْقتََصَر فِي الصِّ 

ِ »َوَمْن اْقتََصَر َعلَى اْلفَْرِض فَقَْط فََحَسٌن لَِما قَْد َذَكْرنَاهُ قَْبُل ِمْن  َصلَّى  -قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  يِن فَأَْخبََرهُ  -َّللاَّ َضاَن قَاَل: بُِوُجوِب َرمَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لِلَِّذي َسأَلَهُ َعْن الدِّ

َع  ؛  -هَْل َعلَيَّ َغْيُرهُ؟ قَاَل: ََّل إَّلَّ أَْن تَتَطَوَّ َكاِة َواْلَحجِّ ََلِة َوالزَّ َوَذَكَر ِمْثَل َذلَِك فِي الصَّ

 ِ ِ ََّل أَِزيُد َعلَى هََذا َوََّل أَْنقُُص، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيهِ  -فَقَاَل السَّائُِل: َوَّللَاَّ َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 «.: أَْفلََح إْن َصَدَق َدَخَل اْلَجنَّةَ إْن َصَدقَ -

 673]َمْسأَلَةٌ َصْوم يَْوِم َعاُشوَراَء ويوم عرفة[م

ِم َوإِْن َصاَم اْلَعاِشَر بَْعَدهُ فََحَسٌن.  َونَْستَِحبُّ َصْوَم يَْوِم َعاُشوَراَء: َوهَُو التَّاِسُع ِمْن اْلُمَحرَّ

 ا ِصيَاَم يَْوِم َعَرفَةَ لِْلَحاجِّ َوَغْيِرهِ َونَْستَِحبُّ أَْيضًّ 

ِ »َعْن أَبِي قَتَاَدةَ اْْلَْنَصاِريِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُسئَِل َعْن َصْوِم  -َصلَّى َّللاَّ

َصْوِم يَْوِم َعاُشوَراَء؟  َوُسئَِل َعنْ « »يَْوِم َعَرفَةَ؟ فَقَاَل: يَُكفُِّر السَّنَةَ اْلَماِضيَةَ َواْلبَاقِيَةَ 

نَةَ اْلَماِضيَةَ   )صحيح(« فَقَاَل يَُكفُِّر السَّ

َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعْن َصْوِم َعاُشوَراَء؟ فَقَاَل: إَذا »َعْن اْلَحَكِم ْبِن اْْلَْعَرِج قَاَل: ■ 

ِم فَاْعُدْد َوأَْصبِْح يَْوَم التَّاِسِع َصائِ  ٌد َرأَْيَت ِهََلَل اْلُمَحرَّ ا؟ فَقُْلُت: هََكَذا َكاَن ُمَحمَّ َصلَّى  -مًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   صحيح(«)يَُصوُمهُ؟ قَاَل: نََعمْ  -َّللاَّ

اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل فِي يَْوِم َعاُشوَراَء: َخالِفُوا اْليَهُوَد ُصوُموا التَّاِسَع ■ 

 َواْلَعاِشَر.)صحيح(

ِ »أَنَّهَا قَالَْت: عن َمْيُمونَةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■ وا فِي َصْوِم َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -إنَّ النَّاس َشكُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  يَْوَم َعَرفَةَ فَأَْرَسْلُت إلَْيِه بِِحََلٍب َوهَُو َواقٌِف فِي اْلَمْوقِِف فََشِرَب ِمْنهُ  -َّللاَّ

 صحيح(«)َوالنَّاُس يَْنظُُرونَ 

انًّا فَقَاَل: اُْدُن فَُكْل  َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيرٍ ■  قَاَل: أَتَْيت اْبَن َعبَّاٍس بَِعَرفَةَ َوهَُو يَأُْكُل ُرمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لََعلََّك َصائٌِم إنَّ َرُسوَل َّللاَّ  لَْم يَُكْن يَُصوُم هََذا اْليَْوَم.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

َصلَّى  -ْن َصْوِم يَْوِم َعَرفَةَ؟ فَقَاَل: لَْم يَُصْمهُ النَّبِيُّ َعْن نَافٍِع قَاَل: ُسئَِل اْبُن ُعَمَر عَ ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َوََّل أَبُو بَْكٍر، َوََّل ُعَمُر، َوََّل ُعْثَماُن.)صحيح( -َّللاَّ

 ِ ا أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: أَمَّ ةَ لَُكْم فِي لَْم يَُصْمهُ فَََل حُ  -َصلَّى َّللاَّ جَّ

، َوأَْخبََر أَنَّهُ يَُكفُِّر ُذنُوَب  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َذلَِك؛ ِْلَنَّهُ  قَْد َحضَّ َعلَى ِصيَاِمِه أَْعَظَم َحضٍّ

ا تَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َسنَتَْيِن، َوَما َعلَْينَا أَْن نَْنتَِظَر بَْعَد هََذا أَيَُصوُمهُ  ْرُك أَبِي أَْم ََّل؟.. َوأَمَّ

 بَْكٍر، َوُعَمَر، َواْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس ِصيَاَمهُ فَقَْد َصاَمهُ َغْيُرهُْم..

ِ »َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: قَاَل لِي أَبُو هَُرْيَرةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

عيف() َحْوَشٍب ْبِن ُعقَْيٍل َولَْيَس بِاْلقَِويِّ َعْن َمْهِديٍّ ض«)َصْوِم يَْوِم َعَرفَةَ بَِعَرفَاتٍ 

 اْلهََجِريِّ َوهَُو َمْجهُوٌل(

 َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر قَاَل: نَهَى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعْن َصْوِم يَْوِم َعَرفَة.■ 
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َعَرفَةَ؟ فَقَاَل: َصاَمهُ ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ أَنَّهُ ُسئَِل َعْن َصْوِم يَْوِم ■ 

 فِي يَْوٍم َحارٍّ يُظَلَُّل َعلَْيِه.)صحيح(

يِق: أَنَّ َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َكانَْت تَُصوُم يَْوَم ■  دِّ ٍد ْبِن أَبِي بَْكٍر الصِّ َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

.)صحيح(  َعَرفَةَ فِي اْلَحجِّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر أَنَّ ■  َدَخَل َعلَى َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم َعَرفَةَ َوِهَي تَُصبُّ  -َعْبَد الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه  -َعلَْيهَا اْلَماَء فَقَاَل لَهَا: أَْفِطِري؟ فَقَالَْت: أُْفِطُر؟ َوقَْد َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َصْوُم يَْوِم َعَرفَةَ يَُكفُِّر اْلَعاَم الَِّذي قَْبلَهُ : »يَقُولُ  -َوَسلََّم 

بَْيِر َكاَن يَْدُعو َعِشيَّةَ َعَرفَةَ إَذا أَفَاَض النَّاُس بَِماٍء ثُمَّ ■  ِ ْبَن الزُّ أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

 يُفِيُض.)صحيح(

ِ إْن »عن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا قَالَْت: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

لَيَْتُرُك اْلَعَمَل َوهَُو يُِحبُّ أَْن يَْعَمَل بِِه َخْشيَةَ أَْن يَْعَمَل بِِه النَّاُس فَيُْفَرَض 

 صحيح(«)َعلَْيِهمْ 

ٍق اْلِعْجلِي  قَاَل: ■  َحى؟ قَاَل: ََّل؛ قُْلُت: فَُعَمُر؟ قُْلُت َِّلْبِن ُعَمَر أَتَُصلِّي الضُّ »َعْن ُمَورِّ

ِ -قَاَل: ََّل، قُْلُت: فَأَبُو بَْكٍر؟ قَاَل: ََّل، قُْلُت  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -: فََرُسوُل َّللاَّ قَاَل: ََّل  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)إَخالُهُ.

ِ قال المؤلف: فََمْن َكِرهَ َصْوَم يَْوِم َعَرفَةَ لِقَْوِل اْبِن ُعَمَر: إنَّ رَ  ُ َعلَْيِه  -ُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َحى فِيهَا ِمْثُل َذلَِك.. -َوَسلََّم   لَْم يَُصْمهُ، َوََّل أَبُو بَْكٍر، َوََّل ُعَمُر، فَْليَْكَرْه َصََلةَ الضُّ

ِة[م  677]َمْسأَلَةٌ ِصيَام أَيَّاِم اْلَعْشِر ِمْن ِذي اْلِحجَّ

ثَنَاهُ ..ٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  َونَْستَِحبُّ ِصيَاَم أَيَّاِم اْلَعْشرِ  ِة قَْبَل النَّْحِر لَِما َحدَّ ِمْن ِذي اْلِحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل النَّبِيُّ  ِ فِيِهْم اْلَعَمُل » -َصلَّى َّللاَّ أَْو أَْفَضُل  -َما ِمْن أَيَّاٍم أََحبُّ إلَى َّللاَّ

ِ َوََّل اْلِجهَاُد؟ قَاَل: َوََّل اْلِجهَاُد إَّلَّ َرُجٌل ِمْن أَيَّاِم الْ  -فِيِهنَّ اْلَعَمُل  َعْشِر قِيَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِة، « . َخَرَج بِنَْفِسِه َوَمالِِه فَلَْم يَْرِجْع ِمْن َذلَِك بَِشْيءٍ  ٍد: هَُو َعْشُر ِذي اْلِحجَّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

؛ فََصْوُم َعَرفَةَ يَدْ  ْوُم َعَمُل بِرٍّ ا.َوالصَّ  ُخُل فِي هََذا أَْيضًّ

 677]َمْسأَلَةٌ َصْوُم يَْوِم اْلُجُمَعِة[م

ا بَْعَدهُ فَلَْو نََذَرهُ إْنَساٌن كَ  ا قَْبلَهُ أَْو يَْومًّ اَن َوََّل يَِحلُّ َصْوُم يَْوِم اْلُجُمَعِة إَّلَّ لَِمْن َصاَم يَْومًّ

ا َويُ  ، فَلَْو َكاَن إْنَساٌن يَُصوُم يَْومًّ ا فََجاَءهُ َصْوُمهُ فِي اْلُجُمَعِة نَْذُرهُ بَاِطَلًّ ْفِطُر يَْومًّ

 فَْليَُصْمهُ.

 -أقوال الفقهاء:

، َواْبِن ِسيِريَن ■ ْعبِيِّ ؛ َوُمَجاِهٍد، َوالشَّ قول المؤلف هو قول: َوهَُو قَْوُل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 َوَغْيِرِهْم.

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِ ■  وا لَْيلَةَ اْلُجُمَعِة »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ ََّل تَْختَصُّ

وا يَْوَم اْلُجُمَعِة بِِصيَاٍم ِمْن بَْيِن اْْلَيَّاِم إَّلَّ أَْن يَُكوَن فِي  بِقِيَاٍم ِمْن بَْيِن اللَّيَالِي َوََّل تَُخصُّ

 صحيح(«)َصْوٍم يَُصوُمهُ أََحُدُكمْ 
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ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل: َعْن عَ ■  ِ »ْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدَخَل َرُسوُل َّللاَّ َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ُجَوْيِريَةَ بِْنِت اْلَحاِرِث يَْوَم اْلُجُمَعِة َوِهَي َصائَِمةٌ فَقَاَل لَهَا: أَُصْمِت أَْمِس؟ قَالَْت: ََّل قَاَل: 

ا؟ قَ   صحيح(«)الَْت: ََّل قَاَل: فَأَْفِطِريأَتُِريِديَن أَْن تَُصوِمي َغدًّ

ِ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يَُصوُم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ِمْن ُكلِّ َشْهرًّ َوقَلَّ َما َكاَن يُْفِطُر يَْوَم اْلُجُمَعةِ 

ِ  َعْن اْبِن ُعَمَر قَلَّ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َما َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ ا يَْوَم  -َصلَّى َّللاَّ ُمْفِطرًّ

 ليث بن أبي سليم ليس بالقوي(«)ُجُمَعةٍ 

ا يَْوَم ُجُمَعٍة قَطُّ ■ » )ليث بن أبي سليم ليس « َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَلَّ َما َرأَْيتُهُ ُمْفِطرًّ

 بالقوي(

ِ  -يهَا ُكلُّهَا َسَواٌء، َوهَُو أَنَّهُ لَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهَا قال المؤلف: َواْلقَْوُل فِ  ََّل َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - -َوََّل َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوََّل َعْن اْبِن ُعَمَر، َوََّل َعْن اْبِن َعبَّاٍس  -َصلَّى َّللاَّ

اٍم ُدوَن يَْوٍم قَْبلَهُ أَْو يَْوٍم بَْعَدهُ. َونَْحُن ََّل نُْنِكُر : إبَاَحةُ تَْخِصيِص يَْوِم اْلُجُمَعِة بِِصيَ 

 ِ ا بَْعَدهُ، َوََّل يَِحلُّ أَْن نَْكِذَب َعلَى َرُسوِل َّللاَّ ا قَْبلَهُ أَْو يَْومًّ َصلَّى  -ِصيَاَمهُ إَذا َصاَم يَْومًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   بِِه َعْنهُ َصاِحبُهُ.. فَنُْخبُِر َعْنهُ بَِما لَْم يُْخبِرْ  -َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َسْلَماَن اْلفَاِرِسيَّ َصاِحَب َرُسوِل َّللاَّ قَاَل لَِزْيِد ْبِن  -َصلَّى َّللاَّ

 َصْوَحاَن: اُْنظُْر لَْيلَةَ اْلُجُمَعِة فَََل تَُصلِّهَا.)صحيح(

َذرٍّ يَْوَم ُجُمَعٍة َوهُْم ِصيَاٌم فَقَاَل: َعَزْمت  َمرَّ نَاٌس ِمْن أَْصَحاِب اْبِن َمْسُعوٍد بِأَبِي■ 

 َعلَْيُكْم لَِما أَْفطَْرتُْم فَإِنَّهُ يَْوُم ِعيٍد.)صحيح(

ِد ِصيَاِم يَْوِم اْلُجُمَعِة.■  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ نَهَى َعْن تََعمُّ

 ُجُمَعِة إَّلَّ أَْن تَُصوَم قَْبلَهُ أَْو بَْعَدهُ.)صحيح(َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ََّل تَُصْم يَْوَم الْ ■ 

ْنَساِن ■  يَْعنِي  -َعْن َعطَاٍء قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس يَْنهَى َعْن اْفتَِراِد اْليَْوِم ُكلََّما َمرَّ بِاْْلِ

 َعْن ِصيَاِمِه.

ْوِم، فََدَخَل فِي َذلَِك  قال المؤلف: فََصحَّ نَْهُي اْبِن َعبَّاٍس َعْن اْفتَِراِد يَْومٍ  بَِعْينِِه فِي الصَّ

 يَْوُم اْلُجُمَعِة َوَغْيُرهُ.

 677]َمْسأَلَةٌ نََذَر َصْوَم يَْوَم يُفِيُق فََوافََق يَْوَم ُجُمَعٍة[م

ا فَلَْو نََذَر اْلَمْرُء َصْوَم يَْوَم يُفِيُق، أَْو َذلَِك فََوافََق يَْوَم ُجُمَعٍة لَْم يَْلَزْم؛ ِْلَنَّ  هُ ََّل يَُصوُم يَْومًّ

ا َكاَن يَُصوُمهُ، َوََّل يَُجوُز ِصيَاُمهُ إَّلَّ بِأََحِد هََذْيِن  ا بَْعَدهُ، َوََّل َوافََق َصْومًّ قَْبلَهُ، َوََّل يَْومًّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  اْلَوْجهَْيِن َكَما َذَكْرنَا قَْبُل َوبِاّلَِلَّ

 676]َمْسأَلَةٌ َصْوُم اللَّْيِل[م

، َوََّل أَْن يَِصَل اْلَمْرُء َصْوَم يَْوٍم بَِصْوِم يَْوٍم آَخَر ََّل يُْفِطُر َوََّل   يَِحلُّ َصْوُم اللَّْيِل أَْصَلًّ

 بَْينَهَُما، َوفُِرَض َعلَى ُكلِّ أََحٍد أَْن يَأُْكَل أَْو يَْشَرَب فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلٍَة َوََّل بُدَّ.

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن أَبِي سَ ■  : " أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِعيٍد اْلُخْدِريِّ ََّل »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

تَُواِصلُوا فَأَيُُّكْم أََراَد أَْن يَُواِصَل فَْليَُواِصْل َحتَّى السََّحِر، قَالُوا: فَإِنََّك تَُواِصُل يَا َرُسوَل 
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ِ قَاَل: لَْسُت َكهَْيئَ   صحيح(«)تُِكْم، إنِّي أَبِيُت لِي ُمْطِعٌم يُْطِعُمنِي َوَساٍق يَْسقِينِيَّللاَّ

، َوَعائَِشةَ أُمِّ  ينَا النَّْهَي َعْن اْلِوَصاِل َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قال المؤلف: َوقَْد ُروِّ

، َوأَبِي هَُرْيَرةَ.  اْلُمْؤِمنِيَن، َوَعلِيٍّ

ِ : »أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ قَالَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن اْلِوَصاِل فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُجٌل ِمْن اْلُمْسلِِميَن: فَإِنََّك تَُواِصُل يَا َرُسوَل َّللاَّ فَقَاَل: َوأَيُُّكْم  -َصلَّى َّللاَّ

ا أَبَْوا أَْن يَْنتَهُوا َعْن اْلِوَصاِل َواَصَل بِِهْم ِمْثلِي إنِّي أَبِيُت يُْطِعُمنِي َربِّي وَ  يَْسقِينِي؛ فَلَمَّ

ا ثُمَّ َرأَْوا اْلِهََلَل فَقَاَل  ا ثُمَّ يَْومًّ ِل -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَْومًّ َر اْلِهََلُل لَِزْدتُُكْم؛ َكاْلُمنَكِّ : لَْو تَأَخَّ

 صحيح(«)لَهُْم ِحيَن أَبَْوا أَْن يَْنتَهُوا

 َعْن أُْخِت أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَنَّهَا َكانَْت تَُواِصُل، َوَكاَن أَُخوهَا يَْنهَاهَا.■

 قال المؤلف:وهى صاحبة بَل شك.

بَْيِر يَُواِصُل َسْبَعةَ أَيَّاٍم فَإَِذا َكاَن اللَّْيلَةَ السَّابَِعةَ َدَعا بِإِنَاٍء ِمنْ ■  ِ ْبُن الزُّ ْمٍن سَ  َكاَن َعْبُد َّللاَّ

فََشِربَهُ ثُمَّ يُْؤتَى بِثَِريَدٍة فِيهَا َعْرقَاِن َويُْؤتِي النَّاَس بِاْلِجفَاِن فَيَقُوُل: هََذا ِمْن َخالِِص 

  َمالِي، َوهََذا ِمْن بَْيِت َمالُِكْم.

 ِ ةَ فِي أََحٍد َغْيِر َرُسوِل َّللاَّ ُح أَْن ََّل ُحجَّ ُ  -قال المؤلف: هََذا يَُوضِّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 ََّل َصاِحٍب، َوََّل َغْيِرِه..

[م  677]َمْسأَلَةٌ َصْوُم يَْوِم الشَّكِّ

َوََّل يَُجوُز َصْوُم يَْوِم الشَّكِّ الَِّذي ِمْن آِخِر َشْعبَاَن، َوََّل ِصيَاُم اْليَْوِم الَِّذي قَْبَل يَْوِم الشَّكِّ 

ا كَ  اَن يَُصوُمهُ فَيَُصوُمهَُما ِحينَئٍِذ لِْلَوْجِه الَِّذي َكاَن اْلَمْذُكوِر إَّلَّ َمْن َصاَدَف يَْومًّ

 يَُصوُمهَُما لَهُ ََّل ِْلَنَّهُ يَْوُم َشكٍّ َوََّل َخْوفًّا ِمْن أَْن يَُكوَن ِمْن َرَمَضاَن.

 -أقوال الفقهاء:

، َوِعْكِرَمةُ، َوَسِعي■ ، َوالشَّْعبِيُّ ُد ْبُن ُجبَْيٍر، َواْبُن قول المؤلف هو قول: إْبَراِهيُم النََّخِعيُّ

 ِسيِريَن َوَغْيُرهُْم.

 يصام يوم الشك.)أبو عثمان النهدي(■

يصوم يوم الشك فَإِْن قَِدَم َخبٌَر بُِرْؤيَِة اْلِهََلِل َما بَْينَهُ َوبَْيَن نِْصِف النَّهَاِر أَتَمَّ َصْوَمهُ ■

 َوإَِّلَّ أَْفطََر.)الحسن البصري(

 -األحاديث واآلثار:

ِ  َعنْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََّل تَقَدَُّموا َرَمَضاَن : »-َصلَّى َّللاَّ

ا فَْليَُصمْ   صحيح(«)بَِصْوِم يَْوٍم َوََّل يَْوَمْيِن إَّلَّ َرُجٌل َكاَن يَُصوُم َصْومًّ

ُ  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس: " أَنَّ النَّبِيَّ ■  ُصوُموا لُِرْؤيَتِِه »قَاَل:  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ُم بَْينَ  ِ أَََّل نُقَدِّ وا ثَََلثِيَن، قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ  يََدْيِه َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَتِِه فَإِْن أُْغِمَي َعلَْيُكْم فَُعدُّ

ا أَْو يَْوَمْيِن؟ فََغِضَب َوقَاَل: ََّل   صحيح(«)يَْومًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َن ْبِن اْلُحَصْيِن: َعْن ِعْمَرا■  قَاَل لَِرُجٍل: هَْل  -َصلَّى َّللاَّ

ُصْمت ِمْن ُسَرِر هََذا الشَّْهِر َشْيئًّا؟ يَْعنِي َشْعبَاَن قَاَل: ََّل، قَاَل: فَإَِذا أَْفطَْرَت ِمْن ِصيَاِم 

 صحيح(«)َرَمَضاَن فَُصْم يَْوَمْيِن َمَكانَهُ 
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ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَنَّنَا ََّل نَْدِري َماَذا َكاَن يَقُوُل لَهُ النَّبِيُّ ق ُ َعلَْيِه  -ال المؤلف: ََّل ُحجَّ َصلَّى َّللاَّ

هُ َعلَى َذلَِك؟ َوالشََّرائُِع -َوَسلََّم  ُجُل: إنَّهُ َصاَم ِسَرَر َشْعبَاَن أَيَْنهَاهُ أَْم يُقِرُّ ؟ لَْو قَاَل لَهُ الرَّ

تَةُ ََّل يَُجوُز ِخََلفُهَا بِالظُّنُوِن َوََّل بَِما ََّل بَيَاَن فِيِه، ثُمَّ لَْو َكاَن فِي هَِذِه اْْلَْخبَاِر بَيَاٌن الثَّابِ 

ةٌ؛ ِْلَنَّ َصْوَم يَْوِم الشَّكِّ  َجلِيٌّ بِإِبَاَحِة َصْوِم يَْوِم الشَّكِّ ِمْن َشْعبَاَن لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ

ا َوَغْيِرِه  ْوَم ُجْملَةًّ َعَمُل بِرٍّ َوَخْيٍر؛ فَلَمَّ ْسََلِم؛ ِْلَنَّ الصَّ ا بََِل َشكٍّ فِي َصْدِر اْْلِ َكاَن ُمبَاحًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصحَّ نَْهُي النَّبِيِّ  َعْن َصْوِم يَْوَمْيِن قَْبَل َرَمَضاَن إَّلَّ لَِمْن َكاَن  -َصلَّى َّللاَّ

َمةَ قَْد نُِسَخْت َوبَطَلَْت..لَهُ َصْوٌم يَُصوُمهُ صَ  بَاَحةَ اْلُمتَقَدِّ  حَّ يَقِينًّا ََّل ِمْريَةَ فِيِه أَنَّ اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: ■  لَْم يَُكْن يَُصوُم ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ا إَّلَّ َشعْ  ا تَام ًّ نَِة َشْهرًّ  « .بَاَن يَِصلُهُ بَِرَمَضانَ السَّ

هُ  ، ِْلَنَّ نَصَّ ةٌ أَْصَلًّ هُ »قال المؤلف: لَْو َصحَّ لََما َكانَْت فِيِه ُحجَّ « ُصوُموا الشَّْهَر َوِسرَّ

هُ "  هُ " ُمَضاٌف إلَْيِه، َوََّل يَْخلُو " ِسرُّ َوهَُو بََِل َشكٍّ َشْهُر َرَمَضاَن ََّل َما ِسَواهُ " َوِسرَّ

لَهُ أَْو آِخَرهُ أَْو َوَسطَهُ َوأَيَّ َذلَِك َكاَن؟ فَهَُو ِمْن َرَمَضاَن ََّل ِمْن َشْعبَاَن، ِمْن أَْن يَ  ُكوَن أَوَّ

 َولَْيَس فِيِه: ُصوُموا ِسرَّ َشْعبَاَن؛ فَبَطََل التََّعلُُّق بِِه.

ي َعلَى بَاِب ِحْمٍص فَقَاَل: يَا قَاَم ُمَعاِويَةُ ْبُن أَبِي ُسْفيَاَن فِي النَّاِس فِي َدْيِر ِمْسَحٍل الَّذِ ■ 

يَاِم فََمْن أََحبَّ أَْن  ٌم بِالصِّ يَْفَعلَهُ أَيُّهَا النَّاُس إنَّا قَْد َرأَْينَا اْلِهََلَل يَْوَم َكَذا َوَكَذا َوأَنَّا ُمتَقَدِّ

ِ فَْليَْفَعْلهُ، فَقَاَم إلَْيِه َمالُِك ْبُن هُبَْيَرةَ السَّبَائِيُّ فَقَاَل: يَا مُ  َعاِويَةُ أََشْيٌء َسِمْعتَهُ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ِ -َصلَّى َّللاَّ ُ  -؟ أَْم َشْيٌء ِمْن َرْأيَِك؟ فَقَاَل: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

هُ »يَقُوُل:  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َوٍة َغْيُر ضعيف() اْلُمِغيَرةُ ْبُن فَرْ «)ُصوُموا الشَّْهَر َوِسرَّ

 َمْشهُوٍر(

هُ  ، ِْلَنَّ نَصَّ ةٌ أَْصَلًّ هُ »قال المؤلف: لَْو َصحَّ لََما َكانَْت فِيِه ُحجَّ « ُصوُموا الشَّْهَر َوِسرَّ

هُ "  هُ " ُمَضاٌف إلَْيِه، َوََّل يَْخلُو " ِسرُّ َوهَُو بََِل َشكٍّ َشْهُر َرَمَضاَن ََّل َما ِسَواهُ " َوِسرَّ

لَهُ أَْو آِخَرهُ أَْو َوَسطَهُ َوأَيَّ َذلَِك َكاَن؟ فَهَُو ِمْن َرَمَضاَن ََّل ِمْن َشْعبَاَن، ِمْن أَْن يَُكوَن  أَوَّ

 َولَْيَس فِيِه: ُصوُموا ِسرَّ َشْعبَاَن؛ فَبَطََل التََّعلُُّق بِِه.

ا ِمْن َرَمَضاَن ثُمَّ أَقْ ■  ِضيَهُ أََحبُّ إلَيَّ ِمْن أَْن َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ قَاَل: َْلَْن أُْفِطَر يَْومًّ

ا لَْيَس فِيِه.   أَِزيَد فِيِه يَْومًّ

 َعْن ُحَذْيفَةَ أَنَّهُ َكاَن يَْنهَى َعْن َصْوِم اْليَْوِم الَِّذي يَُشكُّ فِيِه.■

اَر ْبَن يَاِسٍر فِي يَْوِم الشَّكِّ فِي آِخِر َشْعبَا■  َن يَقُوُل: َمْن َعْن ِصلَةَ ْبِن أَْشيََم أَنَّهُ َسِمَع َعمَّ

  َصاَم هََذا اْليَْوَم فَقَْد َعَصى أَبَا اْلقَاِسِم.

َعْن ُحَذْيفَةَ؛ َواْبِن َعبَّاٍس؛ َوأَبِي هَُرْيَرةَ، َوُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوَعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، ■َ

اِك ْبِن قَْيٍس أَنَّهَُما قَاََّل: لَْو َوأَنَِس ْبِن َمالٍِك: النَّْهُي َعْن ِصيَاِمِه. َوَعْن اْبِن ُعَمَر، وَ  حَّ الضَّ

نَةَ ُكلَّهَا َْلَْفطَْرت اْليَْوَم الَِّذي يَُشكُّ فِيِه.  ُصْمت السَّ

ا ِمْن َشْعبَاَن أََحبُّ إلَيَّ ِمْن أَْن ■  َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا قَالَْت: َْلَْن أَُصوَم يَْومًّ

ا مِ    ْن َرَمَضاَن.أُْفِطَر يَْومًّ

 ■.  َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر: أَنَّهَا َكانَْت تَُصوُم يَْوَم الشَّكِّ
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َعْن نَافٍِع قَاَل: َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا َخلَْت تِْسٌع َوِعْشُروَن لَْيلَةًّ ِمْن َشْعبَاَن بََعَث َمْن يَْنظُُر ■ 

ا، َوإِْن لَْم يََر َولَْم يَُحْل اْلِهََلَل فَإِْن َحاَل ِمْن ُدوِن َمْنظَرِ  ِه َسَحاٌب أَْو قَتََرةٌ أَْصبََح َصائِمًّ

ا.  ُدوَن َمْنظَِرِه أَْصبََح ُمْفِطرًّ

[م م فِي يَْوِم الشَّكِّ  677]َمْسأَلَةٌ التَّلَوُّ

ُمهُ بِنِيَِّة الصَّ  ، ِْلَنَّهُ إْن َكاَن تَلَوُّ ِم فِي يَْوِم الشَّكِّ ْوِم فَقَْد َخالََف أَْمَر َرُسوِل َوََّل َمْعنَى لِلتَّلَوُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ُمهُ بَِغْيِر نِيَِّة  -َصلَّى َّللاَّ بِتَْرِك َصْوِمِه َوَواقََع النَّْهَي، َوإِْن َكاَن تَلَوَّ

ْوِم فَهَُو َعنَاٌء ََّل َمْعنَى لَهُ، َوتَْرُك اْلُمْفِطِر اْْلَْكَل َعَمٌل فَاِرٌغ. َوقَ  ينَا َعْن أَنٍَس الصَّ ْد ُروِّ

لِِه.  َوَجَماَعٍة َمَعهُ تَْعِجيَل اْلفِْطِر فِي أَوَّ

ًعا[م  777]َمْسأَلَةٌ َصْوُم اْليَْوِم السَّاِدَس َعَشَر ِمْن َشْعبَاَن تَطَوُّ

ا أَْصَلًّ َوََّل لَِمْن صَ  عًّ ا َوََّل يَُجوُز َصْوُم اْليَْوِم السَّاِدَس َعَشَر ِمْن َشْعبَاَن تَطَوُّ اَدَف يَْومًّ

 َكاَن يَُصوُمهُ.

 -األحاديث واآلثار:

ْحَمِن فَأََخَذ بِيَِدِه فَأَقَامَ ■  هُ قَِدَم َعبَّاُد ْبُن َكثِيٍر اْلَمِدينَةَ فََماَل إلَى َمْجلِِس اْلَعََلِء ْبِن َعْبِد الرَّ

 ِ ُث َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ثُمَّ قَاَل: اللَّهُمَّ إنَّ هََذا يَُحدِّ إَذا »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ثَنِي َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ « اْنتََصَف َشْعبَاُن فَََل تَُصوُموا فَقَاَل اْلَعََلُء: اللَّهُمَّ إنَّ أَبِي َحدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ  قَاَل َذلَِك.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

ِحيَح قال المؤ ْوَم بَْعَد النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن ُجْملَةًّ، إَّلَّ أَنَّ الصَّ لف: َوقَْد َكِرهَ قَْوٌم الصَّ

يَاِم بَْعَد النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن، َوََّل  اْلُمتَيَقََّن ِمْن ُمْقتََضى لَْفِظ هََذا اْلَخبَِر النَّْهُي َعْن الصِّ

يَاُم فِي أَقَلَّ ِمْن يَ  ْوٍم، َوََّل يَُجوُز أَْن يُْحَمَل َعلَى النَّْهِي َعْن َصْوِم بَاقِي الشَّْهِر يَُكوُن الصِّ

ا َوِعْشِريَن؛ فَإِْن َكاَن  إْذ لَْيَس َذلَِك بَيِّنًّا، َوََّل يَْخلُو َشْعبَاُن ِمْن أَْن يَُكوَن ثَََلثِيَن أَْو تِْسعًّ

ا؛ َوإِْن كَ  ا َوِعْشِريَن فَاْنتَِصافُهُ فِي نِْصِف اْليَْوِم َذلَِك فَاْنتَِصافُهُ بَِخْمَسةَ َعَشَر يَْومًّ اَن تِْسعًّ

يَاِم بَْعَد النِّْصِف، فََحَصَل ِمْن َذلَِك النَّْهُي َعْن ِصيَاِم  اْلَخاِمِس َعَشَر، َولَْم يَْنهَ َعْن الصِّ

. اِدَس َعَشَر بََِل َشكٍّ  اْليَْوِم السَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ إَذا َكاَن النِّْصُف ِمْن : »-َصلَّى َّللاَّ

ْوِم َحتَّى يَُكوَن َرَمَضانُ    « .َشْعبَاَن فَأَْمِسُكوا َعْن الصَّ

قال المؤلف: َوهََذا يَْحتَِمُل النَّْهَي َعْن ُكلِّ َما بَْعَد النِّْصِف ِمْن َشْعبَاَن؛ َويَْحتَِمُل أَْن يَُكوَن 

النَّْهُي َعْن بَْعِض َما بَْعَد النِّْصِف، َولَْيَس أََحُد اَِّلْحتَِمالَْيِن أَْولَى بِظَاِهِر اللَّْفِظ ِمْن اآْلَخِر؛ 

ينَا َما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن قَْوِل أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن:  ِ »َوقَْد ُروِّ ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 -أَنَّهُ »َوقَْوِل َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: « َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن يَِصلُهُ بَِرَمَضانَ  -َوَسلََّم  َعلَْيهِ 

ََلةُ َوالسَََّلُم   -َوقَْولُهَُما هََذا يَْقتَِضي أَنَّهُ « : َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن ُكلَّهُ إَّلَّ قَلِيَلًّ -َعلَْيِه الصَّ

َكاَن يَُداِوُم َذلَِك فََوَجَب اْستِْعَماُل هَِذِه اْْلَْخبَاِر ُكلِّهَا َوأََّلَّ يَُردَّ ِمْنهَا َشْيٌء  -َعلَْيِه السَََّلُم 

؛ فََصحَّ ِصيَاُم أَْكثَِر َشْعبَاَن َمْرُغوبًّا فِيِه، َوَصحَّ َجَواُز َصْوِم آِخِرِه؛ فَلَْم يَْبَق  لَِشْيٍء أَْصَلًّ

ِ تََعالَى  -ا ََّل َشكَّ فِيِه َوهَُو اْليَْوُم السَّاِدَس َعَشَر َكَما قُْلنَا يَقِيُن النَّْهِي إَّلَّ َعلَى مَ  َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.
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 777]َمْسأَلَةٌ َصْوُم يَْوِم اْلفِْطِر[م

ٍع  -َوََّل يَِحلُّ َصْوُم يَْوِم اْلفِْطِر، َوََّل يَْوِم اْْلَْضَحى  َوهَُو  -ََّل فِي فَْرٍض َوََّل فِي تَطَوُّ

ْوُل ُجْمهُوِر النَّاِس.. إنََّما أََمَر َعزَّ َوَجلَّ بِاْلَوفَاِء بِالنَّْذِر إَذا َكاَن طَاَعةًّ ََّل إَذا َكاَن قَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمْعِصيَةًّ، َوإِْذ َصحَّ نَْهُي النَّبِيِّ  َعْن َصْوِم يَْوِم اْلفِْطِر  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى  َواْْلَْضَحى، أَْو أَيِّ يَْومٍ   -قَطُّ  -نَهَى َعْنهُ فََصْوُم َذلَِك اْليَْوِم َمْعِصيَةٌ؛ َولَْم يَأُْمْر َّللاَّ

 بِاْلَوفَاِء بِنَْذٍر َمْعِصيٍَة..

 -أقوال الفقهاء:

ا ِمْن ِذي اْلقِْعَدِة َمَكانَهُ وَ ■ اٍل يُْفِطُر يَْوَم اْلفِْطِر ثُمَّ يَُصوُم يَْومًّ يُْطِعُم َمَع َمْن نََذَر َصْوَم َشوَّ

 َذلَِك َعَشَرةَ َمَساِكيَن. )عطاء(

َمْن نََذَر أَْن يَُصوَم الدَّْهَر َوأََراَد بَِذلَِك اْليَِميَن: فََعلَْيِه أَْن يَُصوَمهُ َويُْفِطَر: يَْوَم اْلفِْطِر ■ 

ْوتِِه أَْن يُْطَعَم َعْنهُ لُِكلِّ َواْْلَْضَحى َوأَيَّاَم التَّْشِريِق؛ َوََّل يُْطِعُم َشْيئًّا، لَِكْن يُوِصي ِعْنَد مَ 

 يَْوٍم نِْصُف َصاٍع.)محمد بن الحسن(

 -األحاديث واآلثار:

َرِضَي  -َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب »َعْن أَبِي ُعبَْيٍد َمْولَى اْبِن أَْزهََر قَاَل: ■ 

ُ َعْنهُ  ِ فَقَاَل: هََذاِن يَْوَماِن نَهَى َرُسو -َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُل َّللاَّ َعْن ِصيَاِمِهَما:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَْوُم فِْطِرُكْم ِمْن ِصيَاِمُكْم، َواْليَْوُم اآْلَخُر يَْوَم تَأُْكلُوَن فِيِه ِمْن نُُسِكُكمْ 

ا ِمْن طَِريِق أَبِي هَُرْيَرةَ، َوأَبِي َسِعيٍد ُمْسنَدًّ   ا.قال المؤلف: َوَصحَّ أَْيضًّ

ْن نََذَر َصْوَم يَْوٍم فََوافََق يَْوَم »َعْن ِزيَاِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: ■  َسأََل َرُجٌل اْبَن ُعَمَر َعمَّ

 ِ ُ تََعالَى بَِوفَاِء النَّْذِر، َونَهَى َرُسوُل َّللاَّ  -أَْضَحى، أَْو يَْوَم فِْطٍر؟ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: أََمَر َّللاَّ

ُ َعلَيْ    «َعْن َصْوِم هََذا اْليَْومِ  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 772]َمْسأَلَةٌ ِصيَاُم أَيَّاِم التَّْشِريِق[م

َوََّل يَُجوُز ِصيَاُم أَيَّاِم التَّْشِريِق، َوِهَي ثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَد يَْوِم اْْلَْضَحى، ََّل فِي قََضاِء 

 َوََّل لُِمتََمتٍِّع بِاْلَحجِّ ََّل يَْقِدُر َعلَى اْلهَْدِي.َرَمَضاَن، َوََّل فِي نَْذٍر، َوََّل فِي َكفَّاَرٍة، 

 -أقوال الفقهاء:

■.   قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 يَُصوُمهَا اْلُمتََمتُِّع اْلَمْذُكوُر ُكلَّهَا، َوََّل يَُصوُم النَّاِذُر ِمْنهَا إَّلَّ اْليَْوَم الثَّالَِث فَقَْط؛ َوََّل ■ 

ا، َوََّل فِي َكفَّاَرٍة.)مالك( عًّ  يَُجوُز أَْن يَُصاَم َشْيٌء ِمْنهَا تَطَوُّ

 يجوز صيام أيام التشريق.)اْلسود(■

 -األحاديث واآلثار:

ةَ َمْولَى أُمِّ هَانٍِئ ■  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعلَى أَبِيِه »َعْن أَبِي ُمرَّ أَنَّهُ َدَخَل َمَع َعْبِد َّللاَّ

ا فَقَاَل: إنِّي َصائٌِم فَقَاَل لَهُ: ُكْل فَهَِذِه اْْلَيَّاُم الَّتِي  َعْمِرو َب إلَْيِهَما طََعامًّ ْبِن اْلَعاِص فَقَرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ قَاَل « يَأُْمُرنَا بِإِْفطَاِرهَا َويَْنهَانَا َعْن ِصيَاِمهَا -َصلَّى َّللاَّ

 اُم التَّْشِريِق.)صحيح(َمالٌِك: ِهَي أَيَّ 

ِ »َعْن بِْشِر ْبِن ُسَحْيٍم: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَرهُ أَْن يُنَاِدَي أَيَّاَم  -َصلَّى َّللاَّ
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  «التَّْشِريِق: أَنَّهُ ََّل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ إَّلَّ ُمْؤِمٌن، َوأَنَّهَا أَيَّاُم أَْكٍل َوُشْربٍ 

ْص فِي أَيَّاِم التَّْشِريِق أَْن يَُصْمَن إَّلَّ لَِمْن لَْم يَِجْد َعْن ■  َعائَِشةَ وابن عمر: قَاََّل: لَْم يَُرخِّ

  اْلهَْدَي.)صحيح موقوف على عائشة وابن عمر(

 َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا َكانَْت تَُصوُم أَيَّاَم التَّْشِريِق.■ 

 ٍس أَنَّهُ َكاَن يَُصوُم أَيَّاَم التَّْشِريِق.َعْن اْبِن َعبَّا■ 

  َعْن أَبِي َطْلَحةَ: أَنَّهُ َكاَن ََّل يُْفِطُر إَّلَّ يَْوَم فِْطٍر أَْو أَْضَحى.■َ

 ِ ةَ فِي أََحٍد َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. -قال المؤلف: َوََّل ُحجَّ  َصلَّى َّللاَّ

 773َمْخَرَج اْليَِميِن[م ]َمْسأَلَةٌ َصْوٌم أُْخِرجَ 

َوََّل يَِحلُّ َصْوٌم أُْخِرَج َمْخَرَج اْليَِميِن َكأَْن يَقُوَل اْلقَائُِل: أَنَا ََّل أَْدُخُل َداَرَك فَإِْن َدَخْلتُهَا 

 فََعلَيَّ َصْوُم َشْهٍر، أَْو َما َجَرى هََذا اْلَمْجَرى.

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َكاَن َحالِفًّا فَََل : »-َصلَّى َّللاَّ

 ِ  صحيح(«)يَْحلِْف إَّلَّ بِاّلَِلَّ

 ِ ِ تََعالَى َمْعِصيَةًّ، َوِخََلفًّا لِنَْهِي َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى  -قال المؤلف: فََصاَر اْلَحلُِف بَِغْيِر َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ِ  -َم َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإَِذا هَُو َكَذلَِك فَقَْد َذَكْرنَا قَْبُل قَْوَل َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

« ِ ِ تََعالَى فَقَْط، « ََّل َوفَاَء لِنَْذٍر فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ ُب بِِه إلَى َّللاَّ ِزُم: هَُو الَِّذي يُتَقَرَّ َوالنَّْذُر الَلَّ

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوَغْيِرِهْم.َوهَُو قَْوُل   الشَّافِِعيِّ

ًعا بَِغْيِر إْذن[م ْوَجِة أَْو اأْلََمة أَْن تَُصوَم تَطَوُّ  777]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لِلزَّ

ا بَِغْيِر  عًّ يِِّد أَْن تَُصوَم تَطَوُّ ْوِج أَْو السَّ ا اْلفُُروُض ُكلُّهَا َوََّل يَِحلُّ لَِذاِت الزَّ إْذنِِه؛ َوأَمَّ

َع فَتَُصوُمهَا أََحبَّ أَْم َكِرهَ؛ فَإِْن َكاَن َغائِبًّا ََّل تَْقِدُر َعلَى اْستِْئَذانِِه أَْو تَْقِدُر فَْلتَُصْم التَّطَوُّ 

 إْن َشاَءْت.

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -عن أَبي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََّل تَُصوُم اْلَمْرأَةُ : »-ى َّللاَّ

 صحيح(«)َوبَْعلُهَا َشاِهٌد إَّلَّ بِإِْذنِِه َغْيَر َرَمَضاَن َوََّل تَأَْذُن فِي بَْيتِِه َوهَُو َشاِهٌد إَّلَّ بِإِْذنِهِ 

يِِّد، فِي اللَُّغِة، َوِصيَاُم قََضاِء َرمَ  َضاَن، َواْلَكفَّاَراُت، َوُكلُّ قال المؤلف: اْلبَْعُل اْسٌم لِلسَّ

َ تََعالَى اْفتََرَض ُكلَّ َذلَِك  نَْذٍر تَقَدََّم لَهَا قَْبَل نَِكاِحهَا إيَّاهُ َمْضُموٌم إلَى َرَمَضاَن؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

 َكَما اْفتََرَض َرَمَضاَن..

ْوِم فِي َرَمَضاَن[م ْبيَاِن َعلَى الصَّ  777]َمْسأَلَةٌ تَْدِريب الصِّ

ْوِم فِي َرَمَضاَن إَذا أَطَاقُوهُ َولَْيَس َواِجبًّا َعلَْيِهْم لَِما وَ  ْبيَاِن َعلَى الصَّ نَْستَِحبُّ تَْدِريَب الصِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْد َذَكْرنَا ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ فََذَكَر « ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثَََلثٍ : »-َصلَّى َّللاَّ

بِيَّ  ْنبَاِت،  فِيِهْم الصَّ ِل ِكتَاِب الطَّهَاَرِة ُوُجوَب اْْلَْحَكاِم بِاْْلِ َحتَّى يَْحتَلَِم. َوقَْد َذَكْرنَا فِي أَوَّ

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر{ ]آل عمران:  ُ تََعالَى يَقُوُل: }َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ [ ٥٠١َواْلَحْيِض. َوَّللَاَّ

ْوِم خَ   ْيٌر.َوتَْدِريبُهُْم َعلَى الصَّ

ُ َعْنهُ  -َوقَْد َذَكْرنَا )قَْبُل( قَْوَل ُعَمَر  ْيِخ الَِّذي َوَجَدهُ َسْكَراَن فِي َرَمَضاَن:  -َرِضَي َّللاَّ لِلشَّ
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  ِوْلَدانُنَا ِصيَاٌم.

 -أقوال الفقهاء:

ْوِم إَذا ■  ََلِة إَذا َعَرَف يَِمينَهُ ِمْن ِشَمالِِه، َوبِالصَّ  أَطَاقَهُ.) اْبِن ِسيِريَن،يُْؤَمُر اْلُغََلُم بِالصَّ

ْهِريِّ و بَْير(َوقَتَاَدةَ، َوالزُّ  ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِه َعْن َرُسوِل َّللاَّ ْحَمِن اْبِن لَبِيبَةَ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ُ  -َعْن ُمَحمَّ َصلَّى َّللاَّ

اْلُغََلُم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم ُمتَتَابَِعٍة فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه ِصيَاُم َشْهِر  إَذا َصامَ : »-َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْحَمِن اْبِن لَبِيبَةَ ََّل َشْيَء(«)َرَمَضانَ  ُد ْبُن َعْبِد الرَّ  ضعيف() ُمَحمَّ

ُ َعْنهُ  -َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ■  بَاٍر َوَجبَْت َعلَْيِه إَذا بَلََغ اْلُغََلُم َخْمَسةَ أَشْ  -َرِضَي َّللاَّ

 اْلُحُدوُد.

 777]َمْسأَلَةٌ أَْفطََر َعلَى َخْمٍر أَْو لَْحِم ِخْنِزيٍر أَْو َزنَى[م

 ِ  َويَِجُب َعلَى َمْن َوَجَد التَّْمَر أَْن يُْفِطَر َعلَْيِه فَإِْن لَْم يَِجْد فََعلَى اْلَماِء َوإَِّلَّ فَهَُو َعاٍص ّلِِلَّ

ةُ فََعنََد َوََّل يَْبطُُل َصْوُمهُ بَِذلَِك؛ ِْلَنَّ َصْوَمهُ قَْد تَمَّ َوَصاَر فِي تََعالَى إْن قَاَمْت عَ  لَْيِه اْلُحجَّ

َغْيِر ِصيَاٍم؛ َوَكَذلَِك لَْو أَْفطََر َعلَى َخْمٍر، أَْو لَْحِم ِخْنِزيٍر، أَْو َزنَى؛ فََصْوُمهُ تَامٌّ َوهَُو 

ِ تََعالَى.  َعاٍص ّلِِلَّ

 -ر:األحاديث واآلثا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر يَْبلُُغ بِِه النَّبِيَّ ■  إَذا أَْفطََر أََحُدُكْم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا فَاْلَماُء فَإِنَّهُ طَهُورٌ   صحيح(«)فَْليُْفِطْر َعلَى تَْمٍر فَإِنَّهُ بََرَكةٌ، فَإِْن لَْم يَِجْد تَْمرًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن النَّبِيُّ »الٍِك يَقُوُل: عن أَنََس ْبَن مَ ■ : يُْفِطُر َعلَى ُرطَبَاٍت -َصلَّى َّللاَّ

قَْبَل أَْن يَُصلَِّي، فَإِْن لَْم تَُكْن ُرَطبَاٌت فََعلَى تََمَراٍت؛ فَإِْن لَْم يَُكْن َحَسا َحَسَواٍت ِمْن 

 صحيح(«)َماءٍ 

ا؛ ِْلَنَّهُ قال المؤلف: َوقَْد قَاَل قَْوٌم: لَ  قَْد أَْفطََر فِي طَِريِق  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ْيَس هََذا فَْرضًّ

اَن َخْيبٍَر َعلَى السَِّويِق؟ فَقُْلنَا َوَما َدلِيلُُكْم َعلَى أَنَّهُ لَْم يَُكْن أَْفطََر بَْعُد َعلَى تَْمٍر، أَْو أَنَّهُ كَ 

 َماِء، فَاْلَماُء فِيِه ظَاِهٌر، فَهَُو فِْطٌر َعلَى اْلَماِء.َمَعهُ تَْمٌر؟ َوالسَِّويُق اْلَمْجُدوُح بِالْ 

ا فَاْلفِْطُر َعلَى ُكلِّ ُمبَاٍح ُمَوافٌِق لِْلَحالَِة اْلَمْعهُوَدِة، َواْْلَْمُر بِاْلفِْطِر َعلَى التَّْمِر  فَإِْن  -َوأَْيضًّ

ا؛ وَ  -لَْم يَُكْن فََعلَى اْلَماِء  ..أَْمٌر َواِرٌد يَِجُب فَْرضًّ  هَُو َرافٌِع لِْلَحالَِة اْْلُولَى بََِل َشكٍّ

 776]َمْسأَلَةٌ فِْعُل اْلَخْيِر فِي َرَمَضاَن[م

 َويُْستََحبُّ فِْعُل اْلَخْيِر فِي َرَمَضاَن.

ِ ْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَقُوُل: ■ ِ »أَنَّ َعْبَد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ أَْجَوَد  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)النَّاَس َوَكاَن أَْجَوَد َما يَُكوُن فِي َرَمَضانَ 

 777]َمْسأَلَةٌ ُدِعَي إلَى طََعاٍم َوُهَو َصائٌِم[م

  فَْليُِجْب؛ فَإَِذا أَتَاهُْم فَْليَْدُع لَهُْم َوْليَقُْل: إنِّي َصائٌِم. -َوهَُو َصائٌِم  -َوَمْن ُدِعَي إلَى طََعاٍم 

 -ار:األحاديث واآلث

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إَذا ُدِعَي أََحُدُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ
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ا فَْليَُصلِّ  ا فَْليَْطَعْم، َوإِْن َكاَن َصائِمًّ  صحيح(«)فَْليُِجْب، فَإِْن َكاَن ُمْفِطرًّ

  َعاٍم َوهَُو َصائٌِم أَتَاهُْم فََدَعا لَهُْم ثُمَّ اْنَصَرَف.أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن إَذا ُدِعَي إلَى طَ ■ 

َعْن ثَابٍِت اْلبُنَانِيِّ قَاَل: َدَعانِي أَنٌَس إلَى طََعاٍم فَقُْلت: إنِّي ََّل أَْطَعُم؟ فَقَاَل: قُْل: إنِّي ■ 

 َصائٌِم.)صحيح(

َسْبَعةَ أَيَّاٍم يَْدُعو النَّاَس فََدَعا أُبَيَّ ْبَن َكْعٍب َعْن اْبِن ِسيِريَن: أَنَّ أَبَاهُ أَْولََم بِاْلَمِدينَِة ■ 

 َوهَُو َصائٌِم فَأََجابَهُ َوَدَعا لَهُْم َوَرَجَع.)صحيح(

 777]لَْيلَةُ اْلقَْدِر[م

ةًّ، فِي اْلَعْشِر اْْلَوَ  اِخِر لَْيلَةُ اْلقَْدِر َواِحَدةٌ فِي اْلَعاِم فِي ُكلِّ َعاٍم، فِي َشْهِر َرَمَضاَن َخاصَّ

ا إَّلَّ أَنَّهُ ََّل يَْدِري أََحٌد ِمْن النَّاِس أَيَّ لَيْ  ةًّ، فِي لَْيلٍَة َواِحَدٍة بَِعْينِهَا ََّل تَْنتَقُِل أَبَدًّ لٍَة ِهَي َخاصَّ

ا َوِعْشرِ  ْهُر تِْسعًّ ُل ِمْن اْلَعْشِر اْلَمْذُكوِر؟ إَّلَّ أَنَّهَا فِي ِوْتٍر ِمْنهُ َوََّل بُدَّ. فَإِْن َكاَن الشَّ يَن فَأَوَّ

ا لَْيلَةُ اْثنَْيِن  ا لَْيلَةُ ِعْشِريَن، َوإِمَّ : لَْيلَةُ ِعْشِريَن ِمْنهُ؛ فَِهَي إمَّ اْلَعْشِر اْْلََواِخِر بََِل َشكٍّ

ا لَْيلَةُ ثََماٍن  ا لَْيلَةُ ِستٍّ َوِعْشِريَن، َوإِمَّ ا لَْيلَةُ أَْربٍَع َوِعْشِريَن، َوإِمَّ َوِعْشِريَن، َوإِمَّ

 ِعْشِريَن؛ ِْلَنَّ هَِذِه ِهَي اْْلَْوتَاُر ِمْن اْلَعْشِر )اْْلََواِخِر( .وَ 

ا  : لَْيلَةُ إْحَدى َوِعْشِريَن، فَِهَي إمَّ ُل اْلَعْشِر اْْلََواِخِر بََِل َشكٍّ إْن َكاَن الشَّْهُر ثَََلثِيَن فَأَوَّ

ا لَْيلَةُ ثَََلٍث َوِعشْ  ا لَْيلَةُ لَْيلَةُ إْحَدى َوِعْشِريَن، َوإِمَّ ا لَْيلَةُ َخْمٍس َوِعْشِريَن، َوإِمَّ ِريَن، َوإِمَّ

. َوقَاَل  ا لَْيلَةُ تِْسٍع َوِعْشِريَن، ِْلَنَّ هَِذِه ِهَي أَْوتَاُر اْلَعْشِر بََِل َشكٍّ َسْبٍع َوِعْشِريَن، َوإِمَّ

ةًّ ُدوَن  بَْعُض السَّلَِف: َمْن يَقُْم اْلَعاَم يُْدِرْكهَا. َوبُْرهَاُن قَْولِنَا: أَنَّهَا فِي َرَمَضاَن َخاصَّ

ِ تََعالَى: }إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر{ ]القدر:  : ٥َسائِِر اْلَعاِم قَْوُل َّللاَّ [ َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ

ْدِر فِي َشْهِر }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن{ فََصحَّ أَنَّهُ أُْنِزَل فِي لَْيلَِة اْلقَ 

َرَمَضاَن؛ فََصحَّ َضُروَرةًّ أَنَّهَا فِي َرَمَضاَن ََّل فِي َغْيِرِه.. فَإِْن قِيَل: قَْد َجاَء أَنَّ َعََلَمتَهَا 

هَُر : إنَّ َذلَِك يَظْ -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ الشَّْمَس تَْطلُُع ِحينَئٍِذ ََّل ُشَعاَع لَهَا قُْلنَا: نََعْم، َولَْم يَقُْل 

َل طُلُوِعهَا بَِحْيُث ََّل -َعلَْيِه السَََّلُم  -إلَْينَا فَنَْعلَُم ِمْن َذلَِك َما لَْم يَْعلَْمهُ هَُو  ؛ فَيَُكوُن َذلَِك أَوَّ

 إنَّهُ أُِرَي أَنَّهُ يَْسُجُد فِي: »-َعلَْيِه السَََّلُم  -يَتَبَيَُّن َذلَِك فِيهَا أََحٌد. فَإِْن قِيَل: قَْد قَاَل 

فََكاَن َذلَِك َصبَاَح لَْيلَِة إْحَدى َوِعْشِريَن قُْلنَا: نََعْم، َوقَْد َوَكَف « َصبِيَحتِهَا فِي َماٍء َوِطينٍ 

ا فِي َصبِيَحِة لَْيلَِة ثَََلٍث َوِعْشِريَن فََسَجَد   فِي َماٍء َوِطيٍن. -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْلَمْسِجُد أَْيضًّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْعتََكَف َرُسوُل َّللاَّ اْلَعْشَر  -َصلَّى َّللاَّ

ا اْنقََضْيَن أََمَر بِاْلبِنَ  اِء اْْلَْوَسطَ ِمْن َرَمَضاَن يَْلتَِمُس لَْيلَةَ اْلقَْدِر قَْبَل أَْن تُبَاَن لَهُ قَاَل فَلَمَّ

َض ثُمَّ أُ  بِينَْت لَهُ أَنَّهَا فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخِر فَأََمَر بِاْلبِنَاِء فَأُِعيَد ثُمَّ َخَرَج َعلَى النَّاِس فَقُوِّ

 فَقَاَل: يَا أَيُّهَا النَّاُس إنَّهَا َكانَْت أُبِينَْت لِي لَْيلَةُ اْلقَْدِر َوإِنِّي َخَرْجُت ِْلُْخبَِرُكْم بِهَا فََجاءَ 

يتُهَا فَاْلتَِمُسوهَا فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، َرُجََلِن يَْحتَقَّا ِن َمَعهَُما الشَّْيطَاُن فَنُسِّ

ابَِعِة، َواْلَخاِمَسةِ  ثُمَّ فَسََّرهَا أَبُو َسِعيٍد فَقَاَل: إَذا َمَضْت « . َواْلتَِمُسوهَا فِي التَّاِسَعِة، َوالسَّ

يهَا اْثنَتَْيِن َوِعْشِريَن فَِهَي التَّاِسَعةُ، فَإَِذا َمَضى ثَََلٌث َواِحَدةٌ َوِعْشُروَن فَاَلَّتِي تَلِ 

َوِعْشُروَن فَاَلَّتِي تَلِيهَا السَّابَِعةُ، فَإَِذا َمَضى َخْمٌس َوِعْشُروَن فَاَلَّتِي تَلِيهَا اْلَخاِمَسةُ 
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 ".)صحيح(

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه ■  ِ أَنَّ ِرَجاَّلًّ َرأَوْ »َعْبِد َّللاَّ ا أَنَّهَا لَْيلَةُ َسْبٍع َوِعْشِريَن فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - : أََرى ُرْؤيَاُكْم فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخِر فَاْطلُبُوهَا فِي اْلِوْتِر -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ِمْنهَا

ُح َما قُْلنَا: إْذ لَْو كَ  ْعََلِم النَّبِيِّ قال المؤلف: هَِذِه اْْلَْخبَاُر تَُصحِّ  -انَْت تَْنتَقُِل لََما َكاَن ِْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  يهَا  -َصلَّى َّللاَّ فَِمْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َحقِيقَةٌ، ِْلَنَّهَا َكانَْت ََّل تَْثبُت.. َوإَِذا نُسِّ

بُِرْؤيَا َمْن َرأَى ِمْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -طَْع اْلُمَحاِل اْلبَاِطِل أَْن يَْعلََمهَا أََحٌد بَْعَدهُ؛ َوإِْذ لَْم يَقْ 

 أَْصَحابِِه فَُرْؤيَا َمْن بَْعَدهُْم أَْبَعُد ِمْن اْلقَْطِع بِهَ..

 ■ ِ ِ ْبِن أُنَْيٍس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ أُِريُت لَْيلَةَ اْلقَْدِر »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

مَّ أُْنِسيتُهَا َوأََرانِي َصبِيَحتَهَا أَْسُجُد فِي َماٍء َوِطيٍن، قَاَل:فَُمِطْرنَا لَْيلَةَ ثَََلٍث َوِعْشِريَن ثُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََصلَّى بِنَا َرُسوُل َّللاَّ فَاْنَصَرَف َوإِنَّ أَثََر اْلَماِء َوالطِّيِن َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فِهِ َجْبهَتِِه َوأَنْ 

 َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَنَّهَا فِي لَْيلَِة َسْبَع َعْشَرةَ ِمْن َرَمَضاَن لَْيلَِة يَْوَم بَْدٍر.■ 

 َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب: أَنَّهَا لَْيلَةُ َسْبٍع َوِعْشِريَن.■ 

 777]َمْسأَلَةٌ اَِلْجتَِهاُد فِي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن[م

ِ َويُ  ُ َعلَْيِه  -ْستََحبُّ اَِّلْجتِهَاُد فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

الِِح ََّل بِأَنَّ لَهَا « اْلتَِمُسوهَا فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخرِ : »-َوَسلََّم  َوإِنََّما تُْلتََمُس بِاْلَعَمِل الصَّ

ْمِكُن اْلُوقُوُف َعلَْيهَا بِِخََلِف َسائِِر اللَّيَالِي َكَما يَظُنُّ أَْهُل اْلَجْهِل، إنََّما ُصوَرةًّ َوهَْيئَةًّ يُ 

[ }فِيهَا يُْفَرُق ُكلُّ ٢قَاَل تََعالَى: }إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن{ ]الدخان: 

 [١أَْمٍر َحِكيٍم{ ]الدخان: 

وُح فِيهَا ٢اَل تََعالَى: }لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر{ ]القدر: َوقَ  ُل اْلَمَلئَِكةُ َوالرُّ [ }تَنَزَّ

[ فَبِهََذا ٥[ }َسَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَِع اْلفَْجِر{ ]القدر: ١بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر{ ]القدر: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ي فَقَْط َواْلَمََلئَِكةُ ََّل يََراهُْم أََحٌد بَْعَد النَّبِيِّ بَانَْت َعْن َسائِِر اللَّيَالِ  -َصلَّى َّللاَّ

َ تََعالَى التَّْوفِيَق َواْلهَُدى َواْلِعْصَمةَ آِميَن.  . نَْسأَُل َّللاَّ

]  ]ِكتَاُب اْلَحجِّ
 777م ] اْلَحجُّ إلَى َمكَّةَ، َواْلُعْمَرةُ ]إلَْيَها[ فَْرَضاِن [

اْلَحجُّ إلَى َمكَّةَ، َواْلُعْمَرةُ ]إلَْيهَا[ فَْرَضاِن َعلَى ُكلِّ ُمْؤِمٍن، َعاقٍِل، بَالٍِغ، َذَكٍر، أَْو أُْنثَى، 

ةًّ فِي اْلُعْمِر  ةُ َواْْلََمةُ، فِي ُكلِّ َذلَِك َسَواٌء، َمرَّ بِْكٍر، أَْو َذاِت َزْوٍج. اْلُحرُّ َواْلَعْبُد، َواْلُحرَّ

ا َعلَى أَْهِل اْلُكْفِر إَّلَّ أَنَّهُ ََّل يُْقبَُل ِمْنهُْم إَّلَّ بَْعدَ إَذا وَ  ، َوهَُما أَْيضًّ  َجَد َمْن َذَكْرنَا إلَْيهَا َسبِيَلًّ

ْسََلِم، َوََّل يُْتَرُكوَن َوُدُخوَل اْلَحَرِم َحتَّى يُْؤِمنُوا. -  اْْلِ

.. فَإِْجَماٌع ُمتَيَ  ا قَْولُنَا بُِوُجوِب اْلَحجِّ قٌَّن، َواْختَلَفُوا فِي اْلَمْرأَِة، ََّل َزْوَج لَهَا َوََّل َذا أَمَّ

ِة قَْولِنَا -َمْحَرٍم، َوفِي اْْلََمِة َواْلَعْبِد، َوفِي اْلُعْمَرِة  ِ -: بُْرهَاُن ِصحَّ ِ تََعالَى: }َوّلِِلَّ : قَْوُل َّللاَّ
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فََعمَّ تََعالَى َولَْم يَُخصَّ ،َوقَاَل َعزَّ   َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيَل{

.. }ِ وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ : }َوأَتِمُّ  َوَجلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَالُوا: قَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  َدَخلَْت اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا قَْوُل َمْن قَاَل: إنَّ إْخبَاَر النَّبِيِّ «.. إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ بُِدُخوِل  -َصلَّى َّللاَّ

ا  ةٌ َواِحَدةٌ َدلِيٌل َعلَى أَنَّهَا لَْيَسْت فَْرضًّ ، َوبِأَنَّهُ لَْيَس َعلَى اْلَمْرِء إَّلَّ َحجَّ اْلُعْمَرِة فِي اْلَحجِّ

ا؛ ِْلَنَّهُ فَهََذيَاٌن ََّل يُْعقَُل؛   -َعلَْيِه السَََّلُم  -بَْل هََذا بُْرهَاٌن َواِضٌح فِي َكْوِن اْلُعْمَرِة فَْرضًّ

ةًّ؛ فََوَجَب أَنَّ  ؛ َوََّل يَُشكُّ ُذو َعْقٍل فِي أَنَّهَا لَْم تَِصْر َحجَّ أَْخبََر بِأَنَّهَا َدَخلَْت فِي اْلَحجِّ

 : أََحُدهَُما:-ْجهَْيِن فَقَْط ُدُخولَهَا فِي اْلَحجِّ إنََّما هَُو ِمْن وَ 

 أَنَّهُ يُْجَزى لَهَُما َعَمٌل َواِحٌد فِي اْلقَِراِن.

. فَإِْن قَالُوا: قَْد َجاَء أَنَّهَا اْلَحجُّ اْْلَْصَغُر؟ قُْلنَا لَوْ   َوالثَّانِي: ُدُخولُهَا فِي أَنَّهَا فَْرٌض َكاْلَحجِّ

ةًّ لَنَا؛ ِْلَنَّ  ا  َصحَّ هََذا لََكاَن ُحجَّ اْلقَِراَن ]قَْد[ َجاَء بِإِيَجاِب اْلَحجِّ فََكانَْت ِحينَئٍِذ تَُكوُن فَْرضًّ

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيَل{ ]آل عمران:  بِنَصِّ قَْوله تََعالَى }َوّلِِلَّ

، َمعَ ٢١ أَنَّ اْلَخبََر الَِّذي َذَكُروا َعْن اْبِن َعبَّاٍس ََّل  [ لَِكنَّا ََّل نَْستَِحلُّ التَّْمِويهَ بَِما ََّل يَِصحُّ

َؤلِيُّ َوقَْد قَاَل فِيِه ُعقَْيٌل: ِسنَاٌن هَُو َمْجهُوٌل َغْيرُ  ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَنَّ َراِويَهُ أَبُو ِسنَاٍن الدُّ  ُحجَّ

َ تََعالَى إنََّما أََمَر بِ  ا قَْولُهُْم: إنَّ َّللاَّ إِْتَماِمهَا َمْن َدَخَل فِيهَا ََّل بِاْبتَِدائِهَا، َوأَنَّ َمْعُروٍف.. َوأَمَّ

ِ{ ]البقرة:  ْفِع فَقَْوٌل ُكلُّهُ بَاِطٌل؛ ِْلَنَّهَا َدْعَوى ٥٢٣بَْعَض النَّاِس قََرأَ: }َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ [ بِالرَّ

 ِ وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ [ ََّل يَْقتَِضي َما ٥٢٣{ ]البقرة: بََِل بُْرهَاٍن وقَْوله تََعالَى: }َوأَتِمُّ

ةًّ  ْيِن َوَحتَّى لَْو َصحَّ َما قَالُوهُ لََكاَن ُحجَّ قَالُوا َوإِنََّما يَْقتَِضي ُوُجوَب اْلَمِجيِء بِِهَما تَامَّ

ا َمأْ  ا بِإِْتَماِمهَا فَقَْد َصاَرْت فَْرضًّ ا بِِه.. فَإِْن َعلَْيِهْم؛ ِْلَنَّهُ إَذا َكاَن الدَّاِخُل فِيهَا َمأُْمورًّ ُمورًّ

عٌ  ِع قُْلنَا: ََّل بَْل هَُما تَطَوُّ ِع، َواْلُعْمَرِة التَّطَوُّ  قَالُوا: أَْنتُْم تَقُولُوَن: بِهََذا فِي اْلَحجِّ التَّطَوُّ

اْلَحجُّ  َغْيُر ََّلِزٍم ُجْملَةًّ إْن تََماَدى فِيِهَما أُِجَر، َوإَِّلَّ فَََل َحَرَج َولَْو َكاَن َغْيَر هََذا لََكانَ 

ةًّ َواِحَدةًّ فِي  ِ تََعالَى فِي أَنَّهُ ََّل يَْلَزُم إَّلَّ َمرَّ اٍت، َوهََذا ِخََلُف ُحْكِم َّللاَّ ُر فَْرُضهُ َمرَّ يَتََكرَّ

 الدَّْهِر.

ِع َعلَى مَ  ْن أَْفطََر فِيِه فَإِْن قَالُوا: فَإِنَُّكْم تَقُولُوَن: بِإِْتَماِم النَّْذِر، َوإِْتَماِم قََضاِء َصْوِم التََّطوُّ

ِ تََعالَى بَِذلَِك َوأَْمِر َرُسولِِه  ا بِأَْمِر َّللاَّ ا َزائِدًّ َصلَّى  -قُْلنَا: نََعْم؛ ِْلَنَّ ُكلَّ َذلَِك َصاَر فَْرضًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ةًّ َواِحَدةًّ َعلَى َمْن لَْم يَْنِذْرهُ ََّل َعلَى َمنْ  -َّللاَّ نََذَرهُ؛ بَْل  فَإِنََّما اْلَحجُّ فَْرٌض َمرَّ

ِ تََعالَى بَْعَضهَا بِبَْعٍض بَْل نَُضمُّ  هَُو َعلَى َمْن نََذَرهُ فَْرٌض آَخُر ََّل نَْضِرُب أََواِمَر َّللاَّ

 بَْعَضهَا إلَى بَْعٍض َونَأُْخُذ بَِجِميِعهَا..

ِ{ ]البقرة:  ا اْلقَِراَءةُ }َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ ْفِع فَقَِراءَ ٥٢٣َوأَمَّ ةٌ ُمْنَكَرةٌ ََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَْقَرأَ [ بِالرَّ

  بِهَا..

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بوجوب العمرة يقول به: َمْسُروٌق، َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوَعلِيُّ ْبُن ■

اْلُحَسْيِن، َونَافٌِع وثابت وابن سيرين وقتادة وعطاء والحسن وطاوس وسعيد بن جبير 

، َوالشَّافِعِ  ، َواْْلَْوَزاِعيِّ ، َوأَْحَمَد، والحكم بن عتيبة ، َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ يِّ
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 َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم.

العمرة تطوع َّل فرض.)النخعي وأبو حنيفة ومالك والشعبي وروى عنه وجوبها ■

 وتوقف في ذلك حماد بن أبي سليمان(

 -األحاديث واآلثار:

ِ إنَّ أَبِي َشْيٌخ َكبِيٌر ََّل يَْستَِطيُع اْلَحجَّ أَبِي َرِزيٍن اْلُعقَْيلِيِّ أَنَّهُ قَاَل: يَا َرسُ »َعْن ■  وَل َّللاَّ

 )صحيح(« َوََّل اْلُعْمَرةَ َوََّل الظَّْعَن قَاَل: فَِحجَّ َعْن أَبِيَك َواْعتَِمرْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَهََذا أَْمُر َرُسوِل َّللاَّ ْلُعْمَرِة بِأََداِء فَْرِض اْلَحجِّ َوا -َصلَّى َّللاَّ

ْن ََّل يُِطيقُهَُما؛ فَهََذا ُحْكٌم َزائٌِد َوَشْرٌع َواِرٌد؛ َوَكانَْت تَُكوُن تِْلَك اْْلََحاِديُث ُمَوافِقَةًّ  َعمَّ

 ُ ا فَإَِذا أََمَر بِِهَما َّللاَّ ا ََّل فَْرضًّ عًّ  لَِمْعهُوِد اْْلَْصِل فَإِنَّ اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ قَْد َكانَا بََِل َشكٍّ تَطَوُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََعالَى َوَرُسولُهُ  ا بََِل َشكٍّ َوَصاَرا  -َصلَّى َّللاَّ عًّ فَقَْد بَطََل َكْونُهَُما تَطَوُّ

 فَْرَضْيِن، فََمْن ادََّعى بُْطََلَن هََذا اْلُحْكِم َوَعْوَدةَ اْلَمْنُسوِخ فَقَْد َكَذَب َوأَفَِك َواْفتََرى..

ةًّ َواِحَدةًّ؟ قَاَل: بَْل »َن َحابٍِس قَاَل: أَنَّ اْْلَْقَرَع بْ ■  ِ اْلَحجُّ فِي ُكلِّ َعاٍم أَْم َمرَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ

عٌ  ةًّ َواِحَدةًّ فََما َزاَد فَتَطَوُّ  صحيح(«)َمرَّ

ةٌ َواِحَدةٌ َوهَ  َذا ََّل قال المؤلف: لَْيَس هََذا فِي َذلَِك اْلَخبَِر أَْصَلًّ َوإِنََّما فِيِه أَنَّ اْلَحجَّ َمرَّ

ةًّ  ا َمَعهُ فِي َعاٍم َواِحٍد؛ فََصاَر ُحجَّ ا َمَع اْلَحجِّ َمْقُرونَةٌ، َوإِمَّ يَْمنَُع ِمْن ُوُجوِب اْلُعْمَرِة: إمَّ

 لَنَا َعلَْيِهْم.

ٌع لُِدخُ  ةٌ َواِحَدةٌ، فَاْلُعْمَرةُ تَطَوُّ ولِهَا فِي قال المؤلف : قَالُوا: فَقَْد َصحَّ أَنَّهُ ََّل يَْلَزُم إَّلَّ َحجَّ

وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ{ ]البقرة:  ِ تََعالَى: }َوأَتِمُّ ، َوقَالُوا: قَْوُل َّللاَّ [ ََّل يُوِجُب ٥٢٣اْلَحجِّ

ا، َوإِنََّما يُوِجُب إْتَماَمهَا َعلَى َمْن َدَخَل فِيهَا ََّل اْبتَِداَءهَا؛ لَِكْن َكَما تَقُوُل: أَتِمَّ  َكْونَهَا فَْرضًّ

ََلةَ  َع.الصَّ ْوَم التََّطوُّ َع، َوالصَّ  التَّطَوُّ

ِ »َعْن َجابٍِر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ َعْن اْلُعْمَرِة أَفَِريَضةٌ ِهَي؟ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()فيه الحجاج بن أرطأة(«)ََّل، َوأَْن تَْعتَِمَر َخْيٌر لَكَ 

؟ قَاَل: ََّل، َوأَْن تَْعتَِمَر َخْيٌر  قُْلُت: يَا َرُسولَ »َعْن َجابٍِر ■  ِ اْلُعْمَرةُ فَِريَضةٌ َكاْلَحجِّ َّللاَّ

َوهَُو َضِعيٌف َعْن اْلُعَمِريِّ  -ضعيف()أبو الزبير مدلس ،وفيه يَْحيَى ْبِن أَيُّوَب «)لَكَ 

ِغيِر   َوهَُو َضِعيٌف( -الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يِّ َعْن أَبِي َصالٍِح َماهَاَن اْلَحنَفِيِّ َعْن النَّبِ ■  اْلَحجُّ ِجهَاٌد : »-َصلَّى َّللاَّ

عٌ  («)َواْلُعْمَرةُ تَطَوُّ  ضعيف مرسل() َوَماهَاُن هََذا َضِعيٌف ُكوفِيٌّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ َعْن النَّبِيِّ ■  َمْن َمَشى إلَى َصََلٍة : »-َصلَّى َّللاَّ

ةٍ َمْكتُ  ٍع فَِهَي َكُعْمَرٍة تَامَّ ٍة، َوَمْن َمَشى إلَى َصََلِة تَطَوُّ ضعيف() َعْن «)وبٍَة فَِهَي َكَحجَّ

َوهَُو َمْجهُوٌل َعْن َمْكُحوٍل َعْن أَبِي أَُماَمةَ َولَْم يَْسَمْع َمْكُحوٌل ِمْن  -َحْفِص ْبِن َغْيََلَن 

 أَبِي أَُماَمةَ َشْيئًّا(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ َعْن أَبِي أَُماَمةَ ■  َمْن َمَشى إلَى َمْكتُوبٍَة فَأَْجُرهُ : »-َصلَّى َّللاَّ

َحى فَأَْجُرهُ َكأَْجِر اْلُمْعتَِمرِ  ، َوَمْن َمَشى إلَى تَْسبِيِح الضُّ )ضعيف() اْلقَاِسِم « َكأَْجِر اْلَحاجِّ

ْحَمِن   َوهَُو َضِعيٌف( -أَبِي َعْبِد الرَّ
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ِ َعْن  ■ ، َوَعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ ِكََلهَُما َعْن َرُسوِل َّللاَّ لَِميِّ َصلَّى  -ُعْتبَةَ ْبِن َعْبٍد السُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َحى َكاَن َكأَْجِر : »-َّللاَّ َمْن َصلَّى فِي َمْسِجٍد َجَماَعةًّ ثُمَّ ثَبََت فِيِه ُسْبَحةَ الضُّ

ِع َوهَُو َضِعيٌف َعْن اْْلَْحَوِص ْبِن َحاجٍّ َوُمْعتَِمٍر .)ضعي ف() ِمْن طَِريِق اْبِن اْلُمَورِّ

ِ ْبِن َعابٍِر، َوهَُو َمْجهُوٌل(  َحِكيٍم َوهَُو َساقِطٌ َعْن َعْبِد َّللاَّ

َمَشى  قال المؤلف: َوهَُو َحِديٌث ُمْنَكٌر ظَاِهُر اْلَكِذِب؛ ِْلَنَّهُ لَْو َكاَن أَْجُر اْلُعْمَرِة َكأَْجِر َمنْ 

ٍع لََما َكاَن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَِما تََكلَّفَهُ النَّبِيُّ  -إلَى َصََلِة تَطَوُّ ِمْن اْلقَْصِد إلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ا  -اْلُعْمَرِة إلَى َمكَّةَ ِمْن اْلَمِدينَِة  ِ ِمْن هََذا. -َمْعنًّى، َولََكاَن فَاِرغًّ  َونَُعوُذ بِاّلَِلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َطْلَحةَ َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ إِْسَحاَق ْبِن ■  اْلَحجُّ »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

عٌ  ضعيف() َعْبِد اْلبَاقِي ْبِن قَانٍِع، َوقَْد أَْصفََق أَْصَحاُب اْلَحِديِث «)ِجهَاٌد َواْلُعْمَرةُ تَطَوُّ

 ٍة َوَكِذبٍَة؛ ثُمَّ فِيِه ُعَمُر ْبُن قَْيٍس سندل َوهَُو َضِعيٌف(َعلَى تَْرِكِه، َوهَُو َراِوي ُكلِّ بَلِيَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ ■  عٌ : »-َصلَّى َّللاَّ « اْلَحجُّ ِجهَاٌد َواْلُعْمَرةُ تَطَوُّ

 ثَََلثٍَة َمْجهُولِيَن( .)ضعيف() فيه َعْبِد اْلبَاقِي ْبِن قَانٍِع َويَْكفِي؛ ثُمَّ هَُو َعنْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  اْلَحجُّ ِجهَاٌد َواْلُعْمَرةُ : »-َصلَّى َّللاَّ

عٌ  ضعيف() َكِذٌب بَْحٌت ِمْن بَََليَا َعْبِد اْلبَاقِي ْبِن قَانٍِع الَّتِي اْنفََرَد بِهَا َوالنَّاُس «)تَطَوُّ

ُمْرَسَلًّ ِمْن طَِريِق أَبِي َصالٍِح َماهَاَن َكَما أَْوَرْدنَا قَْبُل فََزاَد فِيِه أَبَا هَُرْيَرةَ، َوأَْوهََم َرَوْوهُ 

اُن(  أَنَّهُ َصالٌِح السَّمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابٍِر َعْن النَّبِيِّ ■  يَضتَاِن اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ: فَرِ »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()فيه ابن لهيعة(«)َواِجبَتَانِ 

 صحيح(«)اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ َواِجبَتَانِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: ■ 

.)صحيح(■   َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل فِي اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة: إنَّهَا لَقَِرينَتُهَا فِي ِكتَاِب َّللاَّ

بَيْ ■ ةٌ َوُعْمَرةٌ عن أَبي الزُّ ِ يَقُوُل: لَْيَس ُمْسلٌِم إَّلَّ َعلَْيِه َحجَّ ِر أَنَّهُ َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 }َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيَل{ )صحيح(

 ■ ِ ِ ْبَن ُعَمَر يَقُوُل: لَْيَس ِمْن َخْلِق َّللاَّ أََحٌد إَّلَّ نَافٌِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َسِمَع َعْبَد َّللاَّ

ةٌ َوُعْمَرةٌ َواِجبَتَاِن َمْن اْستَطَاَع إلَى َذلَِك َسبِيَلًّ َوَمْن َزاَد بَْعَدهَُما َشْيئًّا فَهَُو  َوَعلَْيِه َحجَّ

ٌع.  َخْيٌر َوتَطَوُّ

ََلِة، َواْلُعْمَرِة إلَى اْلبَْيِت.)صحيح(■   َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: أُِمْرتُْم بِإِقَاَمِة الصَّ

 قَتَاَدةَ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: يَا أَيُّهَا النَّاُس ُكتِبَْت َعلَْيُكْم اْلُعْمَرةَ.■ 

 772]َمْسأَلَةٌ َحجُّ اْلَعْبِد َواأْلََمِة[م

ا، َوالشَّافِِعيَّ قَالُوا: ََّل َحجَّ َعلَ  ا َحجُّ اْلَعْبِد، َواْْلََمِة، فَإِنَّ أَبَا َحنِيفَةَ، َوَمالِكًّ ْيِه فَإِْن َحجَّ َوأَمَّ

ْسََلِم. ِة اْْلِ  لَْم يُْجِزِه َذلَِك ِمْن َحجَّ

ةُ؛ َوقَاَل بَْعُض أَْصَحابِنَا: َعلَْيِه  َوقَاَل أَْحَمُد ْبِن َحْنبٍَل: إَذا َعتََق بَِعَرفَةَ أَْجَزأَْتهُ تِْلَك اْلَحجَّ

، َوقَْد َذَكْرنَا آنِفًّا َعْن َجابٍِر، َواْبنِ  ُعَمَر قَاَل أََحُدهَُما: َما ِمْن ُمْسلٍِم، َوقَاَل  اْلَحجُّ َكاْلُحرِّ

ا إْنِسي ًّا ا َولَْم يَُخصَّ ةٌ؛ فَقَطََعا َوَعمَّ ِ إَّلَّ َعلَْيِه ُعْمَرةٌ َوَحجَّ  اآْلَخُر: َما ِمْن أََحٍد ِمْن َخْلِق َّللاَّ

ةًّ ِمْن أََمٍة، َوَمْن  ا ِمْن َعْبٍد، َوََّل ُحرَّ ، َوََّل ُحر ًّ ، ِمْن ِجنِّيٍّ ادََّعى َعلَْيِهَما تَْخِصيَص اْلُحرِّ
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ِة؛ فَقَْد َكَذَب َعلَْيِهَما..  َواْلُحرَّ

 -األحاديث:

 ■ ِ ِد ْبِن َكْعٍب اْلقَُرِظيِّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُمَحمَّ أَيَُّما َصبِيٍّ : »-َصلَّى َّللاَّ

، َوأَيَُّما َمْملُوٍك َحجَّ بِِه أَْهلُهُ ثُمَّ َحجَّ بِِه أَْهلُهُ ثُمَّ َماَت أَْجَزأَ عَ  ْنهُ َوإِْن أَْدَرَك فََعلَْيِه اْلَحجُّ

)ُمْرَسٌل، َوَعْن َشْيٍخ ََّل يُْدَرى اْسُمهُ َوََّل َمْن « َماَت أَْجَزأَ َعْنهُ َوإِْن َعتََق فََعلَْيِه اْلَحجُّ 

 هَُو(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَيَُّما َصبِيٍّ َحجَّ لَْم : »-َصلَّى َّللاَّ

ةًّ أُْخَرى ةٌ أُْخَرى، َوأَيَُّما َعْبٍد َحجَّ ثُمَّ أُْعتَِق فََعلَْيِه أَْن يَُحجَّ َحجَّ  «يَْبلُْغ اْلِحْنَث فََعلَْيِه َحجَّ

َزاٍذ .. فَأَْوقَفَهُ أََحُدهَُما  قال المؤلف: َوهََذا َخبٌَر َرَواهُ َمْن هَُو أَْوثَُق ِمنْ  ُعْثَماَن ْبِن َخرَّ

َعلَى اْبِن َعبَّاٍس، َوأَْسنََدهُ اآْلَخُر بِِزيَاَدٍة ..َ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل يَِزيُد ْبُن ُزَرْيٍع: َعْن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ بِيُّ لَهُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ ةُ َصبِيٍّ َحتَّى  إَذا َحجَّ الصَّ فَِهَي َحجَّ

، فَإَِذا  ةُ أَْعَرابِيٍّ ةٌ أُْخَرى، َوإَِذا َحجَّ اْْلَْعَرابِيُّ فَِهَي لَهُ َحجَّ يَْعقَِل، فَإَِذا َعقََل فََعلَْيِه َحجَّ

ةٌ أُْخَرى  « .هَاَجَر فََعلَْيِه َحجَّ

ا: ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ َعْن  -ْولِِه َوأَْوقَفَهُ اْبُن أَبِي َعِديٍّ َعلَى اْبِن َعبَّاٍس ِمْن قَ  َوأَْوقَفَهُ أَْيضًّ

 اْْلَْعَمِش َعْن أَبِي ظَْبيَاَن َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن قَْولِِه.

ا: أَبُو السَّفَِر، َوُعبَْيٌد َصاِحُب اْلُحلَى، َوقَتَاَدةُ َعلَى اْبِن َعبَّاٍس.  َوأَْوقَفَهُ أَْيضًّ

ِد ْبِن اْلِمْنهَاِل قال المؤلٍف: تَْخلُو ِرَوايَ  ِد ْبِن بَشَّاٍر َعْن ُمَحمَّ َزاٍذ، َوُمَحمَّ ةُ ُعْثَماَن ْبِن َخرَّ

َعْن يَِزيَد ْبِن ُزَرْيٍع ِمْن أَْن تَُكوَن َصِحيَحةًّ أَْو َغْيَر َصِحيَحٍة فَإِْن َكانَْت َغْيَر َصِحيَحٍة 

 -؛ ِْلَنَّ ُرَواتَهَا ثِقَاٌت -ةًّ َوهَُو اْْلَْظهَُر فِيهَا فَقَْد ُكفِينَا اْلُمْؤنَةُ فِيهَا، َوإِْن َكانَْت َصِحيحَ 

.  فَإِنَّهُ َخبٌَر َمْنُسوٌخ بََِل. َشكٍّ

: أَنَّ هََذا اْلَخبََر بََِل َشكٍّ َكاَن قَْبَل فَْتِح َمكَّةَ؛ ِْلَنَّ فِيِه إَعاَدةُ اْلَحجِّ َعلَى َمْن -بُْرهَاُن َذلَِك 

ثَنَا َحجَّ ِمْن اْْلَْعَراِب قَبْ   ⬇⬇َل ِهْجَرتِِه، َوقَْد َحدَّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسئَِل َرُسوُل َّللاَّ َعْن اْلِهْجَرِة  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« فَاْنفُِروافَقَاَل: ََّل ِهْجَرةَ بَْعَد اْلفَْتِح َولَِكْن ِجهَاٌد َونِيَّةٌ فَإَِذا اُْستُْنفِْرتُْم 

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَْوَم فَْتِح َمكَّةَ ََّل  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ِهْجَرةَ َولَِكْن ِجهَاٌد َونِيَّةٌ إَذا اُْستُْنفِْرتُْم فَاْنفُِروا

ِة اْلوَ  ، قال المؤلف: َكاَن هََذا فِي َحجَّ ، َوَعْبٍد، َوأَْعَرابِيٍّ ا لُِكلِّ ُحرٍّ َداِع فََصاَر ُعُمومًّ

ْسََلِم  َوَعَجِميٍّ ]َوبََِل َشكٍّ َوََّل ِمْريٍَة[ أَنَّ اْلَعْبَد قَْد َكاَن َغْيَر ُمَخاطٍَب بِاْلَحجِّ فِي َصْدِر اْْلِ

ا؛ فََكاَن َخبَُر يَِزيَد ْبِن ُزَرْيٍع فِي أَنَّ  ْسََلِم  َوََّل اْلُحرُّ أَْيضًّ ةَ اْْلِ َعلَْيِه َوَعلَى اْْلَْعَرابِيِّ َحجَّ

، ُمَوافِقًّا لِْلَحالَِة اْْلُولَى َوبَقِيَا َعلَى أَنَّهَُما َغْيُر ُمَخاطَبَ  ْيِن إَذا َعتََق اْلَعْبُد، َوهَاَجَر اْْلَْعَرابِيُّ

ِه فِي اْلِخطَ  ؛ َكَما َكانَا، َوَجاَء هََذا اْلَخبَُر فََدَخَل فِي نَصِّ : اْلَعْبُد، َواْْلَْعَرابِيُّ اِب بِاْلَحجِّ

ا لِْلَحالَِة اْْلُولَى َوُمْدِخَلًّ لَهَُما فِي اْلِخطَاِب بِاْلَحجِّ  ِْلَنَّهَُما ِمْن النَّاِس فََكاَن بََِل َشكٍّ نَاِسخًّ

.  َضُروَرةًّ َوََّل بُدَّ

[م]َمْسأَلَةٌ اْلَمْرأَةُ الَّتِي ََل َزْوَج لََها َوََل َذا َمحْ   773َرٍم يَُحجُّ َمَعَها تَُحجُّ
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ا اْلَمْرأَةُ الَّتِي ََّل َزْوَج لَهَا َوََّل َذا َمْحَرٍم يَُحجُّ َمَعهَا فَإِنَّهَا تَُحجُّ َوََّل َشْيَء َعلَْيهَا؛ فَ  إِْن َوأَمَّ

ِ تََعالَى َوتَُحجُّ ِهَي  َكاَن لَهَا َزْوٌج فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَُحجَّ َمَعهَا فَإِْن لَْم يَْفَعْل فَهَُو َعاصٍ  ّلِِلَّ

ِ َعلَى النَّاِس حِ  َ تََعالَى يَقُوُل: }َوّلِِلَّ ِع... َوَوَجْدنَا َّللاَّ جُّ ُدونَهُ َولَْيَس لَهُ َمْنُعهَا ِمْن َحجِّ التَّطَوُّ

ا [ ثُمَّ َوَجْدنَا اْْلَْسفَاَر تَْنقَ ٢١اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيَل{ ]آل عمران:  ِسُم قِْسَمْيِن َسفَرًّ

، َوَكاَن اْلَحجُّ  ا َغْيَر َواِجٍب؛ فََكاَن السَّفَُر اْلَواِجُب بَْعَض اْْلَْسفَاِر بََِل َشكٍّ َواِجبًّا، َوَسفَرًّ

ِمْن السَّفَِر اْلَواِجِب؛ فَلَْم يَُجْز أَْخُذ بَْعِض اآْلثَاِر ُدوَن بَْعٍض َوَوَجبَْت الطَّاَعةُ لَِجِميِعهَا 

.. َوََّل َسبِيَل إلَى اْستِْعَماِل َجِميِعهَا إَّلَّ بِأَْن يُْستَْثنَى اْْلََخصُّ َولَ  ِزَم اْستِْعَمالُهَا ُكلُّهَا َوََّل بُد 

ا  ، َوََّل بُدَّ؛ فََكاَن نَْهُي اْلَمْرأَِة َعْن السَّفَِر إَّلَّ َمَع َزْوٍج، أَْو ِذي َمْحَرٍم َعام ًّ ِمْنهَا ِمْن اْْلََعمِّ

فٍَر؛ فََوَجَب اْستِْثنَاُء َما َجاَء بِِه النَّصُّ ِمْن إيَجاِب بَْعِض اْْلَْسفَاِر َعلَْيهَا ِمْن ُجْملَِة لُِكلِّ سَ 

 النَّْهِي، َواْلَحجُّ َسفٌَر َواِجٌب فََوَجَب اْستِْثنَاُؤهُ ِمْن ُجْملَِة النَّْهِي.

ٌم فَيَُخصُّ َذلَِك بَِحِديِث النَّْهِي َعْن السَّفَِر إَّلَّ فَإِْن قَالُوا: بَْل إيَجاُب اْلَحجِّ َعلَى النَِّساِء ُعُمو

َمَع َزْوٍج أَْو ِذي َمْحَرٍم؟ قُْلنَا: هََذا َخطَأٌ؛ ِْلَنَّ تِْلَك اْْلَْخبَاَر إنََّما َجاَءْت بِالنَّْهِي َعْن ُكلِّ 

ةًّ، َوإِنََّما َكاَن يُْمِكُن أَنْ  يَُعاِرُضوا بِهََذا )أَْن( لَْو َجاَءْت فِي  َسفٍَر ُجْملَةًّ ََّل َعْن اْلَحجِّ َخاصَّ

ا  النَّْهِي َعْن أَْن تَُحجَّ اْلَمْرأَةُ إَّلَّ َمَع َزْوٍج، أَْو ِذي َمْحَرٍم؛ فََكاَن يَُكوُن ِحينَئٍِذ اْعتَِراضًّ

ا.. َوأَمَّ  ِهَما َوهََذا بَيٌِّن ِجد ًّ ا ِْلَقَلِّ اْلُحْكَمْيِن ِمْن أََعمِّ ا َوتَْخِصيصًّ ا قَْولُنَا: إنَّ لَهُ َمْنَعهَا َصِحيحًّ

ِ تََعالَى فِيِه، َولَْيَس فِي  ِع فَِْلَنَّ طَاَعتَهُ فَْرٌض َعلَْيهَا فِيَما ََّل َمْعِصيَةَ ّلِِلَّ ِمْن َحجِّ التَّطَوُّ

ِع َمْعِصيَةٌ.  تَْرِك اْلَحجِّ التَّطَوُّ

 -أقوال الفقهاء:

، َواْلَحَسِن ، تَُحجَّ اْلَمْرأَةُ إَّلَّ َمَع َزْوٍج أَْو ■  َمْحَرٍم.) قول إْبَراِهيَم، َوطَاُوٍس، َوالشَّْعبِيِّ

 والحسن بن حي(

إْن َكانَْت ِمْن َمكَّةَ َعلَى أَقَلَّ ِمْن لَيَاٍل ثَََلٍث فَلَهَا أَْن تَُحجَّ َمَع َغْيِر َزْوٍج، َوَغْيِر ِذي ■ 

ا فَلَْيسَ  لَهَا أَْن تَُحجَّ إَّلَّ َمَع َزْوٍج، أَْو ِذي َمْحَرٍم  َمْحَرٍم، َوإِْن َكانَْت َعلَى ثَََلٍث فََصاِعدًّ

 ِمْن ِرَجالِهَا.)أبو حنيفة وسفيان(

تَُحجُّ فِي ُرْفقٍَة َمأُْمونٍَة َوإِْن لَْم يَُكْن لَهَا َزْوٌج َوََّل َكاَن َمَعهَا ُذو َمْحَرٍم.) َوهَُو قَْوُل اْبِن ■ 

، َوقَتَاَدةَ، َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ  ِسيِريَن َوَعطَاٍء، َوهَُو ظَاِهُر قَْولِ  ْهِريِّ َوهَُو قَْوُل  -الزُّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم( ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ  اْْلَْوَزاِعيِّ

 -األحاديث واآلثار:

نَهَى َرُسوُل »أَْو َزْوٍج؟ فَقَاَل:  أَنَّ ِعْكِرَمةَ ُسئَِل َعْن اْلَمْرأَِة تَُحجُّ َمَع َغْيِر ِذي َمْحَرمٍ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ صحيح «)أَْن تَُسافَِر اْلَمْرأَةُ فَْوَق ثَََلٍث إَّلَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ  -َصلَّى َّللاَّ

 من غير هذا الوجه(

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -قال المؤلف: َخبَُر اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ  ََّل تَُسافِْر اْمَرأَةٌ إَّلَّ » -َم َصلَّى َّللاَّ

َجاِمٌع لُِكلِّ َسفٍَر فَنَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن تَْحِريِم ُكلِّ َسفٍَر َعلَْيهَا إَّلَّ َمَع « َمَع ِذي َمْحَرمٍ 

 َزْوٍج أَْو ِذي َمْحَرٍم..

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ » -لََّم َصلَّى َّللاَّ َوََّل تَْمنَُعوا إَماَء َّللاَّ
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 ِ  صحيح(«)َمَساِجَد َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ إَذا »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْستَأَْذنَُكْم نَِساُؤُكْم إلَى اْلَمَساِجِد فَأَْذنُوا لَهُنَّ 

اْْلَْزَواَج َوَغْيَرهُْم أَْن ََّل يَْمنَُعوا النَِّساَء ِمْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَأََمَر قال المؤلف: 

ا.  اْلَمَساِجِد؛ َواْلَمْسِجُد اْلَحَراُم أََجلُّ اْلَمَساِجِد قَْدرًّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ََّل »يَْخطُُب يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ  يَْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة، َوََّل تَُسافِْر اْمَرأَةٌ إَّلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم، فَقَاَم َرُجٌل فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ةًّ َوإِنِّي اْكتَتَْبُت فِي َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا قَاَل: اْنَطلِْق فَاْحجُ  ْج َمَع إنَّ اْمَرأَتِي َخَرَجْت َحاجَّ

 صحيح(«)اْمَرأَتِكَ 

ْشَكاِل َوُمبَيِّنًّا لَِما اْختَلَْفنَا فِيِه ِمْن هَِذِه اْلَمْسأَلَِة،  قال المؤلف: ا لإِْلِ فََكاَن هََذا اْلَحِديُث َرافِعًّ

ُجُل َعْن أَْن تَُسافَِر اْمَرأَةٌ إَّلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم َوقََع ثُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِْلَنَّ نَْهيَهُ  مَّ َسأَلَهُ الرَّ

ةًّ ََّل َمَع ِذي َمْحَرٍم، َوََّل َمَع َزْوٍج فَأََمَرهُ   -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن اْمَرأَتِِه الَّتِي َخَرَجْت َحاجَّ

هَا َوََّل َعاَب َسفََرهَا إلَى اْلَحجِّ ُدونَهُ َوُدونَ  ِذي  بِأَْن يَْنَطلَِق فَيَُحجَّ َمَعهَا َولَْم يَأُْمْر بَِردِّ

بِأَْن يَْنَطلَِق فَيَُحجَّ َمَعهَا بَيَاٌن َصِحيٌح َونَصٌّ َصِريٌح  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َمْحَرٍم، َوفِي أَْمِرِه 

َسفََرهَا َكَما َخَرْجُت فِيِه،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعلَى أَنَّهَا َكانَْت ُمْمِكنًّا إْدَراُكهَا بََِل َشكٍّ فَأَقَرَّ 

ْوِج؛ فَإِْن َحجَّ َمَعهَا فَقَْد أَدَّى َما َعلَْيِه ِمْن  َوأَْثبَتَهُ  َولَْم يُْنِكْرهُ؛ فََصاَر اْلفَْرُض َعلَى الزَّ

هَا َواْلُخُروُج إلَْيِه  ِ تََعالَى َوَعلَْيهَا التََّماِدي فِي َحجِّ ُصْحبَتِهَا َوإِْن لَْم يَْفَعْل فَهَُو َعاٍص ّلِِلَّ

 وَن ِذي َمْحَرٍم أَْو َمَعهُ.ُدونَهُ أَْو َمَعهُ أَْو دُ 

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ■  ُ َعلَْيِه  -َجاَء َرُجٌل إلَى اْلَمِدينَِة فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

تَْيِن  -: أَْيَن نََزْلَت؟ قَاَل: َعلَى فََُلنَةَ، قَاَل: أَْغلَْقَت َعلَْيهَا بَابََك -َوَسلََّم  نَّ ََّل  -َمرَّ تَُحجَّ

 «اْمَرأَةٌ إَّلَّ َوَمَعهَا ُذو َمْحَرمٍ 

ثَهُ بِِه َعْمٌرو َعْن ِعْكِرَمةَ  قال المؤلف: هََذا َخبٌَر لَْم يَْحفَْظهُ اْبُن ُجَرْيٍح ِْلَنَّهُ َشكَّ فِيِه أََحدَّ

ا؟ فَلَْم يُْثبِْتهُ  ؟ أَْم َحدَّثَهُ بِِه َعْمٌرو َعْن أَبِي َمْعبٍَد ُمْسنَدًّ ؛ فَبَطََل التََّعلُُّق بِِه  ُمْرَسَلًّ أَْصَلًّ

 َوإِنََّما َصَوابُهُ ..ٍ َكَما أَْوَرْدنَاهُ آنِفًّا لَْيَس فِيِه هَِذِه اللَّْفظَةُ.

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل  -َوهَُو يَْخطُُب  -َصلَّى َّللاَّ

اْمَرأَةٌ إَّلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم، َوََّل يَْدُخلَنَّ َعلَْيهَا َرُجٌل إَّلَّ َوَمَعهَا َمْحَرٌم؛ فَقَاَل  ََّل تَُسافَِرنَّ 

؟ قَاَل:  ِ إْن نََذْرُت أَْن أَْخُرَج فِي َجْيِش َكَذا َوَكَذا َواْمَرأَتِي تُِريُد اْلَحجَّ َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح(«)فَاْخُرْج َمَعهَا

: ََّل تَْخُرْج إلَى اْلَحجِّ إَّلَّ َمَعَك؛ َوََّل نَهَاهَا َعْن -َعلَْيِه السَََّلُم  -مؤلف: فَلَْم يَقُْل قال ال

ْوَج تَْرَك نَْذِرِه فِي اْلِجهَاِد َوأَْلَزَمهُ اْلَحجَّ َمَعهَا.. ، بَْل أَْلَزَم الزَّ  اْلَحجِّ أَْصَلًّ

ِ قَِدَم َرُجٌل ِمْن »َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسفٍَر فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

تَْينِ  -قَْد نََزْلَت َعلَى فََُلنَةَ فَأَْغلَْقَت َعلَْيهَا بَابََك   )ضعيف مرسل(« َمرَّ

 عن اْبِن ُعَمَر ََّل تَُسافِْر اْمَرأَةٌ فَْوَق ثَََلِث لَيَاٍل إَّلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم.■ 

ْهِريِّ قَاَل: ُذِكَر ِعْنَد َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن اْلَمْرأَةُ ََّل تَُسافُِر إَّلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم؟ عَ ■  ْن الزُّ
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ا.  قَالَْت َعائَِشةُ: لَْيَس ُكلُّ النَِّساِء تَِجُد َمْحَرمًّ

 ■ ِ  ْبِن ُعَمَر َمْولَيَاٌت )لَهُ( لَْيَس َعْن نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر قَاَل: َكاَن يَُسافُِر َمَع َعْبِد َّللاَّ

 َمَعهُنَّ َمْحَرٌم.

 777]َمْسأَلَةٌ أَْحَرَمْت بَِغْيِر إْذِن َزْوِجَها[م

ْحَراُم ِمْنهُ بَِغْيِر إْذِن َزْوِجهَا، َوأَْحَرَم  فَإِْن أَْحَرَمْت ِمْن اْلِميقَاِت أَْو ِمْن َمَكان يَُجوُز اْْلِ

ٍع اْلَعْبُد بَِغْيِر إْذِن  فَلَهُ َمْنُعهَُما َوإِْحََللُهَُما لَِما َذَكْرنَا  -ُكلُّ َذلَِك  -َسيِِّدِه؛ فَإِْن َكاَن َحجَّ تَطَوُّ

لَِمَرٍض أَْو لَِضْيَعتِِه  -َوإِْن َكاَن َحجَّ اْلفَْرِض نَظََر فَإِْن َكاَن ََّل ِغنَى بِِه َعْنهَا أَْو َعْنهُ 

ِ  -َمالِِه  ُدونَهُ أَْو ُدونَهَا أَْو َضْيَعةِ  ُ  -فَلَهُ إْحََللُهَُما لَِما َذَكْرنَا ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َوإِْن َكاَن ََّل َحاَجةَ بِِه إلَْيِهَما لَْم « اْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِِم ََّل يَْظلُِمهُ َوََّل يُْسلُِمهُ » -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوهَُما فِي ُحْكِم اْلُمْحَصِر؛  يَُكْن لَهُ َمْنُعهَُما أَْصَلًّ  فَإِْن َمنََعهَُما فَهَُو َعاٍص ّلِِلَّ

ِ تََعالَى فِي اْلَحجِّ  َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي اَِّلْبِن َواَِّلْبنَِة َمَع اْْلَِب َواْْلُمِّ َوََّل فَْرَق؛ َوطَاَعةُ َّللاَّ

َمةٌ لِطَاَعِة اْْلَبََوْيِن َوالزَّ  ِ ُمتَقَدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْوِج؛ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنََّما : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .الطَّاَعةُ فِي الطَّاَعةِ 

فَإِْن قِيَل: اْلَحجُّ فِي «.. فَإَِذا أُِمْرَت بَِمْعِصيٍَة فَََل َسْمَع َوََّل طَاَعةَ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَاَل 

ا؟ فَإِْن تَأِْخيِرِه فُْسَحةٌ؟ قُْلنَا ْوَجِة أَبَدًّ : إلَى َمتَى؟ أَفََرأَْيت إْن لَْم يُبِيُحوا اْلَحجَّ لِْْلَْوََّلِد أَْو الزَّ

ينَا َعْن  يِن بِاْلبَاِطِل ..َوُروِّ ِميَن فِي الدِّ وا فِي َذلَِك َسنَةًّ أَْو َسنَتَْيِن أَْو أَْكثََر َكانُوا ُمتََحكِّ َحدُّ

ْيبَةَ فِي اْمَرأٍَة أَْحَرَمْت بَِغْيِر إْذِن َزْوِجهَا، أَنَّهَا ُمْحِرَمةٌ؟ قَاَل اْلَحَكُم: قَتَاَدةَ َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَ 

 َحتَّى تَطُوَف بِاْلبَْيِت.

[م بِيِل الَِّذي يَِجُب بِِه اْلَحجُّ  777]َمْسأَلَةٌ اْستِطَاَعةُ السَّ

ا صِ  بِيِل الَِّذي يَِجُب بِِه اْلَحجُّ إمَّ ُب َواْستِطَاَعةُ السَّ ةُ اْلِجْسِم َوالطَّاقَةُ َعلَى اْلَمْشِي َوالتََّكسُّ حَّ

ا َماٌل  ِمْن َعَمٍل أَْو تَِجاَرٍة َما يَْبلُُغ بِِه إلَى اْلَحجِّ َويَْرِجُع إلَى َمْوِضِع َعْيِشِه أَْو أَْهلِِه، َوإِمَّ

نُهُ ِمْن ُرُكوِب اْلبَْحِر أَْو اْلبَرِّ  إلَى َمْوِضِع  -تَّى يَْبلَُغ َمكَّةَ َويَُردَّهُ َواْلَعْيِش ِمْنهُ حَ  -يَُمكِّ

ا أَْو بَ  ا؛ َعْيِشِه أَْو أَْهلِِه َوإِْن لَْم يَُكْن َصِحيَح اْلِجْسِم إَّلَّ أَنَّهُ ََّل َمَشقَّةَ َعلَْيِه فِي السَّفَِر بَر ًّ ْحرًّ

ا أَْن يَُكوَن لَهُ َمْن يُِطيُعهُ فَيَُحجَّ َعْنهُ َويَْعتَِمَر بِ  أُْجَرٍة أَْو بَِغْيِر أُْجَرٍة إْن َكاَن هَُو ََّل َوإِمَّ

ْنَساَن اْلُمْسلَِم  ؛ فَأَيُّ هَِذِه اْلُوُجوِه أَْمَكنَْت اْْلِ يَْقِدُر َعلَى النُّهُوِض ََّل َراِكبًّا َوََّل َراِجَلًّ

ِعهَا فَََل َحجَّ َعلَْيِه َوََّل اْلَعاقَِل اْلبَالَِغ فَاْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ فَْرٌض َعلَْيِه، َوَمْن َعَجَز َعْن َجِمي

َ تََعالَى قَاَل: }َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيَل{ ]آل عمران:  [ فََكاَن هََذا ٢١ُعْمَرةَ.. فََوَجْدنَا َّللاَّ

ا لُِكلِّ اْستِطَاَعٍة بَِماٍل أَْو ِجْسٍم هََذا الَِّذي يُوِجبُهُ لَْفظُ اآْليَِة َضُروَرةًّ، َولَْم يَجُ  ْز أَْن ُعُمومًّ

ُكوَب َوَمَعهُْم ِسَعةٌ،  يَُخصَّ ِمْن َذلَِك ُمْقَعٌد َوََّل أَْعَمى َوََّل أَْعَرُج إَذا َكانُوا ُمْستَِطيِعيَن الرُّ

ُ تََعالَى َعْنهُْم؛ ِْلَنَّهُ ََّل َحَرَج فِيِه َعلَْيِهْم.  َولَْيَس هََذا ِمْن اْلَحَرِج الَِّذي أَْسقَطَهُ َّللاَّ

ا: فَإِنَّ  هَِذِه اآْليَةَ بِنَصِّ اْلقُْرآِن إنََّما نََزلَْت فِي اْلِجهَاِد، َوهَُو الَِّذي يَْحتَاُج فِيِه إلَى  َوأَْيضًّ

ا اْلَحجُّ  الشَّدِّ َوالتََّحفُِّظ َواْلَجْرِي، َوُكلُّ َذلَِك َحَرٌج ظَاِهٌر َعلَى اْْلَْعَرِج َواْْلَْعَمى؛ َوأَمَّ

. فَلَْيَس فِيِه َشْيٌء ِمْن َذلِكَ   أَْصَلًّ

ةَ ِجْسٍم إَّلَّ أَنَّهُ يَِجُد َمْن يَُحجُّ َعْنهُ بََِل أُْجَرٍة أَْو بِأُْجَرٍة يَقْ  ِدُر َوبَقَِي َمْن ََّل َماَل لَهُ َوََّل قُوَّ
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ُ تََعالَى فِي ُكلِّ َما  أَْلَزَمنَا إيَّاهُ َعلَْيهَا؛ فََوَجْدنَا اللَُّغةَ الَّتِي بِهَا نََزَل اْلقُْرآُن َوبِهَا َخاطَبَنَا َّللاَّ

ََّل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن أَْهلِهَا فِي أَنَّهُ يُقَاُل: اْلَخلِيفَةُ ُمْستَِطيٌع لِفَْتِح بَلَِد َكَذا، َولِنَْصِب 

ا ُمْثبَتًّا  -اْلَمْنَجنِيِق َعلَْيِه  اِس لَهُ، ِْلَنَّهُ ُمْستَِطيٌع لَِذلَِك بِأَْمِرِه َوطَاَعِة النَّ  -َوإِْن َكاَن َمِريضًّ

 َوَكاَن َذلَِك َداِخَلًّ فِي نَصِّ اآْليَِة.

 -أقوال الفقهاء:

، َواْبُن أَبِي لَْيلَى، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاُق. ، َواْْلَْوَزاِعيُّ  قول المؤلف هو قول: ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

اِك ْبِن ُمَزا■  حَّ ، اَِّلْستِطَاَعةُ َزاٌد َوَراِحلَةٌ.) َوهَُو قَْوُل الضَّ ِحٍم، َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

ْختِيَانِيِّ َوأََحُد قَْولَ  ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن، َوأَيُّوَب السِّ ْي َوُمَجاِهٍد، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َوُمَحمَّ

 َعطَاٍء(

ةُ بِاْلَماِل َعلَى اْلَحجِّ بِنَْفِسهِ ■  ةُ اْلِجْسِم أَْو اْلقُوَّ ، َوََّل يعد ُوُجوَد َمْن يُِطيُعهُ اَِّلْستِطَاَعةُ قُوَّ

ا.)مالك(  اْستِطَاَعةًّ َوََّل ْيَجَب بَِذلَِك َحج ًّ

اِحلَِة فَََل ■  اْلُمْقَعَد ِمْن ِرْجلَْيِه َوإِْن َكاَن لَهُ َماٌل َواِسٌع َوهَُو قَاِدٌر َعلَى الثَّبَاِت َعلَى الرَّ

 عنه عكس ذلك( َحجَّ َعلَْيِه، َوَكَذلَِك اْْلَْعَمى)أبو حنيفة وروى

ةَ اْلِجْسِم ■  اَِّلْستِطَاَعةَ إنََّما ِهَي َماٍل يَُحجُّ بِِه أَْو َمْن يُِطيُعهُ فَيَُحجُّ َعْنهُ فَقَْط، َولَيسَت قُوَّ

اِحلَِة اْستِطَاَعةًّ.)الشافعي(  َواْلقُْدَرةَ َعلَى الرَّ

 َّل يحج أحد عن أحد .)القاسم بن محمد(■

ويطوف اْلفاضة إذا كان مريضا.)طاوس ووافقه يرمى الولد عن أبيه الجمار ■

 عطاء في رمي الجمار(

 من حج او اعتمر عن غيره فاْلجر لهما جميعا.)طاوس وابن المسيب(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن اْلفَْضِل ْبِن َعبَّاٍس: ■   -أَنَّ اْمَرأَةًّ ِمْن َخْثَعَم قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  ِ تََعالَى فِي اْلَحجِّ َوهَُو ََّل  -لَّى َّللاَّ إنَّ أَبِي َشْيٌخ َكبِيٌر َعلَْيِه فَِريَضةُ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْستَِطيُع أَْن يَْستَِوَي َعلَى ظَْهِر بَِعيِرِه فَقَاَل لَهَا النَّبِيُّ  ي -َصلَّى َّللاَّ : ُحجِّ

 ()صحيح« َعْنهُ 

 ■ ِ ِ ْبِن َعبَّاٍس )*( أَنَّ اْلَخْثَعِميَّةَ قَالَْت لَِرُسوِل َّللاَّ ِ أَْدَرَكْت »َعْن َعْبِد َّللاَّ إنَّ فَِريَضةَ َّللاَّ

ِة  اِحلَِة أَفَأَُحجُّ َعْنهُ؟ قَاَل: نََعْم، َوَذلَِك فِي َحجَّ ا ََّل يَْثبُُت َعلَى الرَّ ا َكبِيرًّ أَبِي َشْيخًّ

 صحيح(«)اْلَوَداعِ 

ِ ْبِن اْلَعبَّاِس قَاَل:  ■ ِ »َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكْنُت َرِديَف َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ي َعُجوٌز َكبِيَرةٌ إْن َحَزَمهَا َخِشَي أَْن يَْقتُلَهَا َوإِْن لَمْ  ِ إنَّ أُمِّ  فَأَتَاهُ َرُجٌل فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح(«)أَْن يَُحجَّ َعْنهَا -َعلَْيِه السَََّلُم  -ْم تَْستَْمِسْك؟ فَأََمَرهُ يَْحِزْمهَا لَ 

ِ إنَّ أَبِي َشْيٌخ َكبِيٌر ََّل يَْستَِطيُع اْلَحجَّ »عن أَبِي َرِزيٍن اْلُعقَْيلِيِّ أَنَّهُ قَاَل ■  يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْلُعْمَرةَ َوالظَّْعَن فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ : ُحجَّ َعْن أَبِيَك -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َواْعتَِمرْ 

ا فَإِنَّ فَِريَضةَ اْلَحجِّ قال المؤلف : فَبَيََّن فِي هَِذِه اْْلَْخبَاِر أَنَّ َمْن لَْم يَُكْن قَطُّ َصِحيحًّ
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إنَّ »َسِمَع قَْوَل اْلَمْرأَِة َعْن أَبِيهَا:  -السَََّلُم  َعلَْيهِ  -ََّلِزَمةٌ لَهُ إَذا َوَجَد َمْن يَُحجُّ َعْنهُ؛ ِْلَنَّهُ 

اِحلَةِ  ِ تََعالَى أَْدَرَكْتهُ َوهَُو َشْيٌخ َكبِيٌر ََّل يَْستَِطيُع الثَّبَاَت َعلَى الرَّ ، فَلَْم يُْنِكْر « فَِريَضةَ َّللاَّ

؛ فََصحَّ أَنَّ اْلفَْرَض بَاٍق َعلَى هََذْيِن َذلَِك َعلَْيهَا، َوََّل َعلَى أَبِي َرِزيٍن ِمْثَل َذلَِك فِي أَبِيهِ 

 إَذا َوَجَدا َمْن يَُحجُّ َعْنهَُما.

: إنََّما يَْلَزُمهُ َذلَِك إَذا َكاَن لَهُ َزاٌد َوَراِحلَةٌ  َوهََذا َخطَأٌ ِْلَنَّهُ لَْيَس فِي  -َوقَاَل الشَّافِِعيُّ

ا؛ فَهَِذِه َحِديِث أَبِي َرِزيٍن: أَنَّهُ َكانَْت لَهُ َراِحلَ  ِ ْبِن اْلَعبَّاِس أَْيضًّ ةٌ، َوََّل فِي َحِديِث ُعبَْيِد َّللاَّ

 ِزيَاَدةٌ فَاِسَدةٌ.

فَإِْن قِيَل: إنََّما َجاَءْت هَِذِه اْْلََحاِديُث فِي َشْيٍخ َكبِيٍر، َوَعُجوٍز َكبِيَرٍة، فَِمْن أَْيَن تََعدَّْيتُْم َما 

ا؟ قُْلنَا: لَْيَس فِيهَا إلَى ُكلِّ َمْن ََّل يَْستَِطي ا َكبِيرًّ ُع اْلَحَرَكةَ بَِزَمانٍَة، أَْو َمَرٍض َولَْم يَُكْن َشْيخًّ

ْعُف، فَإِنََّما أََمرَ  فَِة َمْن َغلَبَهُ الضَّ  - ُكلُّ َشْيٍخ َكبِيٍر تَُكوُن هَِذِه ِصفَتَهُ َوإِنََّما يَُكوُن بِهَِذِه الصِّ

..بَِذلَِك فِيَمْن ََّل  -َعلَْيِه السَََّلُم    يَْستَِطيُع ثَبَاتًّا َعلَى الدَّابَِّة َولَْيَس لِلشَّْيِخ هُنَالَِك َمْعنًّى أَْصَلًّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلًّ َسأََل َرُسوَل َّللاَّ أَأَُحجُّ َعْن أَبِي؟  -َصلَّى َّللاَّ

ا لَمْ  ا قَاَل: نََعْم، إْن لَْم تَِزْدهُ َخْيرًّ  «تَِزْدهُ َشر ًّ

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَنَّهُ لَْيَس  قال المؤلف: قَالُوا: فَهََذا َدلِيٌل َعلَى أَنَّهُ نَْدٌب ََّل فَْرٌض َوهََذا ََّل ُحجَّ

ُكوِب َواْلَمْشِي َوََّل أَنَّهُ َكاَن َحجَّ  ا َعْن الرُّ  فِيِه أَنَّ أَبَاهُ َكاَن َميِّتًّا، َوََّل أَنَّهُ َكاَن َعاِجزًّ

ْن هَُو ُمْمِكٌن أَْن يَُكوَن قَْد  اْلفَِريَضِة؛ بَْل إنََّما هَُو ُسَؤاٌل ُمْطلٌَق َعْن اْلَحجِّ َعْن َغْيِرِه ِممَّ

؛ فَأََجابَهُ  بِإِبَاَحِة َذلَِك؛ َوإِنََّما فِي  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َحجَّ َعْن نَْفِسِه، أَْو أَنَّهُ قَاِدٌر َعلَى اْلَحجِّ

 َخبَِر َجَواُز اْلَحجِّ َعْن ُكلِّ أََحٍد َوََّل َمِزيَد، َوهَُو قَْولُنَا.هََذا الْ 

ا: فَلَْيَس قَْولُهُ  ا تِْلَك اْْلََحاِديُث فَفِيهَا بَيَاٌن أَنَّهَا فِي اْلَحجِّ اْلفَْرِض؛ َوأَْيضًّ َعلَْيِه  -َوأَمَّ

ََلُم  ا: »-السَّ ا لَْم تَِزْدهُ َشر ًّ ِع؛ « إْن لَْم تَِزْدهُ َخْيرًّ بُِمْخِرٍج لَِذلَِك َعْن اْلفَْرِض إلَى التَّطَوُّ

ٍع إْن لَْم يُتَقَبَّْل ِمْن اْلَمْرِء فَإِنَّهُ َعلَى ُكلِّ َحاٍل  ََّل ِْلَنَّ هَِذِه ِصفَةُ ُكلِّ َعَمٍل ُمْفتََرٍض أَْو تَطَوُّ

 ..يُْكتَُب لَهُ بِِه َسيِّئَةٌ؛ فَبَطََل اْعتَِراُضهُْم بِهََذا اْلَخبَرِ 

اِريِّ ■  ِد ْبِن يَْحيَى اْلَعَدِويِّ النَّجَّ ِ إنَّ »َعْن إْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَّ أَنَّ اْمَرأَةًّ قَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبِي َشْيٌخ َكبِيٌر؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ي َعْنهُ، َولَْيَس ِْلََحٍد -َصلَّى َّللاَّ : لِتَُحجِّ

ٍد اْلَعَدِويُّ «)هُ بَْعدَ  ِ ْبِن َكِريٍم، َوإِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ضعيف مرسل() وفيه ُمَحمَّ

 وهما مجهوَّلن(

 ■ : ِد ْبِن ِحبَّاَن اْْلَْنَصاِريِّ ِ »َعْن ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ اْمَرأَةًّ َجاَءْت إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ي -َعلَْيِه السَََّلُم  -قَالَْت: إنَّ أَبِي َشْيٌخ َكبِيٌر ََّل يَْقَوى َعلَى اْلَحجِّ فَقَاَل فَ  -َوَسلََّم  : فَْلتَُحجِّ

 ضعيف مرسل() ِمْن طَِريِق َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َحبِيٍب َوَكفَى(«)َعْنهُ، َولَْيَس َذلَِك ِْلََحٍد بَْعَدهُ 

ِد ْبِن إْبَراِهيَم ْبِن ■  ِ َعْن ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَحاِرِث التَّْيِميِّ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف مرسل()من طريق عبد الملك «)ََّل يَُحجُّ أََحٌد َعْن أََحٍد إَّلَّ َولٌَد َعْن َوالِدٍ »قَاَل: 

ُد ْبُن حِ  ُد ْبُن اْلَكِريِر، َوُمَحمَّ ، َوُمَحمَّ بَّاَن، َوََّل يُْدَرى َمْن هُْم، بن حبيب وفيه الطَّْلِحيُّ

ْحَمِن ْبُن َزْيٍد َوهَُو َضِعيٌف(  َوَعْبُد الرَّ

ينَاهُ ِمْن طَِريِق َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر ⊙ فَهُ َعْبُد اْلَملِِك؛ ِْلَنَّنَا ُروِّ قال المؤلف: وهذا َخبٌَر َحرَّ
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ِد ْبِن إْبَراِهيَم التَّْيِميِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قَاَل لِلنَّبِيِّ أَنَّ َرُجَلًّ »..ُّ َعْن ُمَحمَّ : يَا -َصلَّى َّللاَّ

ِ، أَبِي َماَت َولَْم يَُحجَّ أَفَأَُحجُّ َعْنهُ؟ قَاَل: نََعْم َولَك ِمْثُل أَْجِرهِ   « .َرُسوَل َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن َزْيٍد َعْن أَبِيِه:  أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل: يَا »َوِمْن طَِريِق َسِعيِد ْبِن َمْنُصوٍر َعْن َعْبِد الرَّ

ْسََلِم أَفَأَُحجُّ َعْنهُ؟ قَاَل: أََرأَْيَت لَْو َكاَن َعلَى  ةَ اْْلِ ِ إنَّ أَبِي َماَت َولَْم يَُحجَّ َحجَّ َرُسوَل َّللاَّ

اَل: فَُحجَّ أَبِيَك َدْيٌن فََدَعْوَت ُغَرَماَءهُ لِتَْقِضيَهُْم؟ أََكانُوا يَْقبَلُوَن َذلَِك ِمْنَك؟ قَاَل: نََعْم؛ قَ 

َ قَابٌِل ِمْن أَبِيكَ   « .َعْنهُ فَإِنَّ َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ أَنَّهُ ُسئَِل َعْن اَِّلْستِطَاَعِة  -َصلَّى َّللاَّ

؟ قَ  ِ فََما اْلَحجُّ اِحلَةُ فَقِيَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ اُد َوالرَّ )ضعيف() « اَل: اْْلَْشَعُث التَّفِلُ فَقَاَل: الزَّ

 إْبَراِهيَم ْبَن يَِزيَد َوهَُو َساقِطٌ ُمْطَرح(

بِيُل إلَْيِه؟ قَاَل: َزاٌد »َعْن اْلَحَسِن ■  ِ َما السَّ أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)َوَراِحلَةٌ 

ُ عَ  -َعْن َعلِيٍّ َعْن النَّبِيِّ ■  ا َوَراِحلَةًّ تُبَلُِّغهُ إلَى بَْيِت » -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َمْن َملََك َزادًّ

 ِ َ تََعالَى  -َعزَّ َوَجلَّ  -َّللاَّ فَلَْم يَُحجَّ فَََل َعلَْيِه أَْن يَُموَت يَهُوِدي ًّا، أَْو نَْصَرانِي ًّا؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمنِ  َ َغنِيٌّ َعِن  يَقُوُل: }َوّلِِلَّ اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيَل َوَمْن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

 اْلَعالَِميَن{)ضعيف() اْلَحاِرُث اْْلَْعَوُر َوهَُو َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب(

: َزاٌد َوَراِحلَةٌ.■  بِيِل إلَى اْلَحجِّ  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ قَاَل فِي اْستِطَاَعِة السَّ

ا: َزاٌد، َوبَِعير. ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي َذلَِك أَْيضًّ

 [ قَاَل: َزاٌد، َوَراِحلَةٌ.٢١َعْن أَنٍَس }َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيَل{ ]آل عمران: ■ِ 

[ قَاَل: ِمْلُء بَْطنِِه، ٢١َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: }َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيَل{ ]آل عمران: ■ٍ 

 اِحلَةٌ يَْرَكبُهَا.َورَ 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: " َمْن َملََك ثَََلثَِمائَِة ِدْرهٍَم َوَجَب َعلَْيِه اْلَحجُّ َوَحُرَم َعلَْيِه نَِكاُح ■ 

َماِء ".  اْْلِ

: َسبِيلُهُ َمْن َوَجَد لَهُ ِسَعةًّ، َولَْم يَُحْل بَْينَهُ وَ ■   بَْينَهُ .َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل، فِي اْلَحجِّ

َحابَِة  قال المؤلف: َوايَاُت فِي َذلَِك َعْن الصَّ ا الرِّ ُ َعْنهُْم  -َوأَمَّ فََواِهيَةٌ ُكلُّهَا؛  -َرِضَي َّللاَّ

ا ِمْن  ا ِمْن طَِريِق إْسَرائِيَل، َوإِمَّ ا ِمْن طَِريِق َعطَاٍء اْلُخَراَسانِيِّ ُمْرَسلَةٌ، َوإِمَّ ِْلَنَّهَا إمَّ

َوايَةُ َعْن اْبِن َعبَّاٍس اْلُمَوافِقَةُ لِقَْولِنَا..طَِريِق َرُجٍل  ، َوأَْحَسنُهَا الرِّ  لَْم يَُسمَّ

نَّ أََحٌد َعْن أََحٍد.)صحيح(■   َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ََّل يَُصوَمنَّ أََحٌد َعْن أََحٍد َوََّل يَُحجَّ

يِّ قَاَل: قُْلت َِّلْبِن َعبَّاٍس: إنَّ ■  ْت َولَْم تَْعتَِمْر، أَفَأَْعتَِمُر َعْنهَا؟  َعْن ُمْسلٍِم اْلقَرِّ ي َحجَّ أُمِّ

 قَاَل: نََعْم.

أُمِّ ُمِحبَّةَ أَنَّهَا نََذَرْت أَْن تَْمِشَي إلَى اْلَكْعبَِة فََمَشْت َحتَّى إَذا بَلََغْت َعقَبَةَ اْلبَْطِن َعَجَزْت ■ 

؟ فَإَِذا اْنتَهَْيت إلَى فََرِكبَْت ثُمَّ أَتَْت اْبَن َعبَّاٍس فََسأَلَْتهُ فَقَ  ي قَابَِلًّ اَل: أَتَْستَِطيِعيَن أَْن تَُحجِّ

اْلَمَكاِن الَِّذي َرِكبَْت فِيِه فَتَْمِشي َما َرِكْبت؟ قَالَْت: ََّل، قَاَل لَهَا: فَهَْل لَك اْبنَةٌ تَْمِشي 

َ.َعْنك؟ قَالَْت: لِي اْبنَتَاِن َولَِكنَّهَُما أَْعظَُم فِي أَْنفُِسِهَما مِ   ْن َذلَِك قَاَل: فَاْستَْغفِِري َّللاَّ

ْيِخ اْلَكبِيِر: أَنَّهُ ■  ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ قَاَل فِي الشَّ َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ
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 يَُجهُِّز َرُجَلًّ بِنَفَقَتِِه فَيَُحجُّ َعْنهُ.

ْن لَْم يُِطْق الرُّ   777/776مأَفَاَق[ ُكوَب َواْلَمْشَي ثُمَّ ]َمْسأَلَةٌ َحجَّ َعمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إَذا أََمَر النَّبِيُّ  ْن ََّل يَْستَِطيُع اْلَحجَّ َراِكبًّا َوََّل َماِشيًّا،  -َصلَّى َّللاَّ بِاْلَحجِّ َعمَّ

ْيُن بََِل  ِ يُْقَضى َعْنهُ؛ فَقَْد تَأَدَّى الدَّ َشكٍّ َوأَْجَزأَ َعْنهُ، َوبََِل َشكٍّ أَنَّ َما َوأَْخبََر: أَنَّهُ َدْيُن َّللاَّ

َسقَطَ َوتَأَدَّى، فَََل يَُجوُز أَْن يَُعوَد فَْرُضهُ بَِذلَِك؛ إَّلَّ بِنَصٍّ َوََّل نَصَّ هَاهُنَا أَْصَلًّ 

ُكوِب، أَْو َمْن بَلََغ مُ  ِطيقًّا ثُمَّ َعَجَز بَِعْوَدتِِه.. َوَسَواٌء َمْن بَلََغ َوهَُو َعاِجٌز َعْن اْلَمْشِي َوالرُّ

ْن قََدَر بِنَْفِسِه َعلَى اْلَحجِّ  َولَْو  -فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا، َوقَاَل أَبُو ُسلَْيَماَن: ََّل يَْلَزُم َذلَِك إَّلَّ َعمَّ

ا  ا َواِحدًّ  ثُمَّ َعَجَز. -َعامًّ

ْمنَا فِيِه فَ  : َوهََذا َخطَأٌ؛ ِْلَنَّ اْلَخبََر الَِّذي قَدَّ ِ تََعالَى فِي اْلَحجِّ أَْدَرَكْتهُ ََّل قَاَل َعلِيٌّ ِريَضةُ َّللاَّ

ابَِّة، فََصحَّ أَنَّهُ قَْد لَِزَمهُ فَْرُض اْلَحجِّ َولَْم يَُكْن قَطُّ بَْعَد لُُزومِ  ِه يَْقِدُر َعلَى الثَّبَاِت َعلَى الدَّ

ا َعلَْيِه بِِجْسِمِه؛ فََصحَّ قَْولُنَا.  لَهُ قَاِدرًّ

 -أقوال الفقهاء:

 ول المؤلف هو قول : أهل الظاهر.ق■

 من أفاق أ قدر بعد أن يحج عنه غيره فَعلَْيِه أَْن يَُحجَّ َوََّل بُدَّ.)أبو حنيفة والشافعي(■

[م  777]َمْسأَلَةٌ َماَت َوُهَو ُمْستَِطيٌع لِْلَحجِّ

ْمنَا ُحجَّ َعْنهُ  ِمْن َرْأِس َمالِِه َواْعتُِمَر َوََّل  َوَمْن َماَت َوهَُو ُمْستَِطيٌع بِأََحِد اْلُوُجوِه الَّتِي قَدَّ

ا َسَواءًّ أَْوَصى بَِذلَِك أَْو لَْم  عًّ ا َعلَى ُديُوِن النَّاِس إْن لَْم يُوَجْد َمْن يَُحجُّ َعْنهُ تَطَوُّ بُدَّ ُمقَدَّمًّ

ِة قَْولِنَا  ِ تََعالَى فِي اْلَمَواِريِث: }مِ -يُوِص بَِذلَِك.. بُْرهَاُن ِصحَّ ْن بَْعِد َوِصيٍَّة : قَْوُل َّللاَّ

يُوَن ُكلَّهَا..٥٥يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{ ]النساء:   [ فََعمَّ َعزَّ َوَجلَّ الدُّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك ■

، َوُمحَ  ، َوالثَّْوِريِّ ْحَمِن ْبِن وعطاء والحسن وطاوس َوهَُو قَْوُل اْْلَْوَزاِعيِّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ مَّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم ،  أَبِي لَْيلَى، َوالشَّافِِعيِّ

 وروى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.

أبو حنيفة ومالك وابن سيرين ََّل يَُحجُّ َعْنهُ إَّلَّ أَْن يُوِصَي بَِذلَِك فَيَُكوُن ِمْن الثُّلُِث.)■ 

. اُد ْبُن أَبِي ُسلَْيَماَن، َوُحَمْيُد الطَِّويُل، َوَداُود ْبُن أَبِي ِهْنٍد، َوُعْثَماُن اْلبَتِّيُّ  وَحمَّ

 روى عن النخعي(

 َّل يقضى حج عن ميت.)أيوب السختياني ومنصور وروى عن النخعي(■

 -األحاديث واآلثار:

َصلَّى  -اْمَرأَةَ ِسنَاِن ْبِن َسلََمةَ اْلُجهَنِيِّ أَْن تَْسأََل النَّبِيَّ »اَل: أََمْرُت أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَ ■ " 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  هَا أَْن تَُحجَّ َعْنهَا؟ فَقَاَل َرُسوُل -َّللاَّ هَا َماتَْت َولَْم تَُحجَّ أَفَيُْجِزُئ َعْن أُمِّ ؟ أَنَّ أُمَّ

 ِ ُ َعلَ  -َّللاَّ هَا َدْيٌن فَقََضْتهُ َعْنهَا أَلَْم يَُكْن يُْجِزُئ -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ : نََعْم، لَْو َكاَن َعلَى أُمِّ

هَا  )صحيح(« َعْنهَا؟ فَْلتَُحجَّ َعْن أُمِّ
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ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ اْمَرأَةًّ َسأَلَْت َرُسوَل َّللاَّ يهَا َعْن أَبِ  -َصلَّى َّللاَّ

ي َعْن أَبِيكِ  ؟ قَاَل: ُحجِّ  .)صحيح(« َماَت َولَْم يَُحجَّ

ُ  -أَنَّ اْمَرأَةًّ نََذَرْت أَْن تَُحجَّ فََماتَْت فَأَتَى أَُخوهَا النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ■  َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -فََسأَلَهُ َعْن َذلَِك؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : أََرأَْيَت لَْو َكاَن -ى َّللاَّ

َ فَهَُو أََحقُّ بِاْلَوفَاءِ  َك َدْيٌن أَُكْنَت قَاِضيَهُ؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: فَاْقُضوا َّللاَّ  )صحيح(« َعلَى أُمِّ

 يُّهُ.َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َمْن َماَت َوَعلَْيِه نَْذٌر أَْو َحجٌّ فَْليَْقِض َعْنهُ َولِ ■ 

ةٌ ■  ي َماتَْت َوَعلَْيهَا َحجَّ َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: " أَنَّ اْمَرأَةًّ أَتَْتهُ فَقَالَْت: إنَّ أُمِّ

ك َدْيٌن؟ قَالَْت: نََعْم؛ قَاَل: فََما َصنَْعِت؟  أَفَأَُحجُّ َعْنهَا؟ فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: هَْل َكاَن َعلَى أُمِّ

ي َعْن أُمِّك ".قَالَْت قََضيْ  ُ َخْيُر ُغَرَمائِك، ُحجِّ  ته َعْنهَا قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فَاّلَِلَّ

ْت َوَماتَْت َولَْم تَْعتَِمْر أَفَأَْعتَِمُر َعْنهَا؟ ■  ي َحجَّ يِّ قُْلت َِّلْبِن َعبَّاٍس: إنَّ أُمِّ َعْن ُمْسلٍِم اْلقَرِّ

 قَاَل: نََعْم.

 777َشْيٌء ِمْن َعَملِِه إَلَّ فِي أَْوقَاتِِه[م ]َمْسأَلَةٌ اْلَحجُّ ََل يَُجوزُ 

ْحَراُم بِِه إَّلَّ فِي  َواْلَحجُّ ََّل يَُجوُز َشْيٌء ِمْن َعَملِِه إَّلَّ فِي أَْوقَاتِِه اْلَمْنُصوَصِة َوََّل يَِحلُّ اْْلِ

 أَْشهُِر اْلَحجِّ قَْبَل َوْقِت اْلُوقُوِف بَِعَرفَةَ.

ا اْلُعْمَرةُ فَِهَي جَ  نَِة، َوأَمَّ ائَِزةٌ فِي ُكلِّ َوْقٍت ِمْن أَْوقَاِت السَّنَِة، َوفِي ُكلِّ يَْوٍم ِمْن أَيَّاِم السَّ

ِة قَْولِنَا: -َوفِي ُكلِّ لَْيلٍَة ِمْن لَيَالِيِهَا ََّل تَُحاِش َشْيئًّا  ِ َعزَّ َوَجلَّ  -: بُْرهَاُن ِصحَّ قَْوُل َّللاَّ

فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل فِي  }اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت فََمنْ 

{ ]البقرة:  [ .. فَإِْن قَالُوا: أَْنتُْم ََّل تَقُولُوَن بَِدلِيِل اْلِخطَاِب فَلَِم َجَعْلتُْم قَْوله ٥٢١اْلَحجِّ

ةًّ فِي أَْن ََّل ٥٢١تََعالَى: }اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت{ ]البقرة:   يَتََعدَّى بِأَْعَماِل اْلَحجِّ [ ُحجَّ

 إلَى َغْيِرهَا؟ قُْلنَا: إنََّما نَْمنَُع ِمْن َدْعَواُكْم فِي َدلِيِل اْلِخطَاِب إَذا أََرْدتُْم أَْن تُْبِطلُوا بِِه ُسنَّةًّ 

ا إَذا َوَرَد نَصٌّ بُِحْكٍم َولَْم يَِرْد نَصٌّ آَخُر بِِزيَاَدٍة عَ  ةًّ، َوأَمَّ لَْيِه فَََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أُْخَرى َعامَّ

ينَا َعْن ُعَمَر ْبِن  ا اْلُمَعْصفَُر فَقَْد ُروِّ أَْن يَتََعدَّى بَِذلَِك اْلُحْكِم النَّصَّ الَِّذي َوَرَد فِيِه.. َوأَمَّ

ا َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِ  ةًّ أَْيضًّ َوهَُو قَْوُل  -يَن اْلَخطَّاِب اْلَمْنَع ِمْنهُ ُجْملَةًّ َولِْلُمْحِرِم َخاصَّ

 اْلَحَسِن، َوَعطَاٍء.

ِ، َواْبِن ُعَمَر، َونَافِِع ْبِن ُجبَْيٍر: إبَاَحتَهُ لِْلُمْحِرِم، َولَْم يُبِحْ  ينَا َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ هُ َوُروِّ

.  أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك: لِْلُمْحِرِم، َوأَبَاَحهُ الشَّافِِعيُّ

ينَا َعْن  ، َوَعقِيِل اْبنَْي أَبِي طَالٍِب، َواْلقَاِسِم ْبِن َوُروِّ اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس، َوَعلِيٍّ

ُجِل اْلُمْحِرِم، َوهَُو ُمبَاٌح إَذا لَْم يَُكْن بَِزْعفََراٍن، أَْو  ِد لِلرَّ ٍد، َوَغْيِرِهْم، إبَاَحةَ اْلُمَورَّ ُمَحمَّ

 أِْت َعْنهُ نَْهٌي فِي قُْرآٍن َوََّل ُسنٍَّة.َوْرٍس، أَْو ُعْصفٍُر؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَ 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول:مجاهد وعكرمة وعمرو بن ميمون وعطاء وطاوس ومجاهد ■

 والشعبي.

؛ فَإِْن فََعَل فَََل يَِحلُّ َحتَّى يَقْ ■  ِضَي ََّل يَْنبَِغي ِْلََحٍد أَْن يُْحِرَم بِاْلَحجِّ إَّلَّ فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ
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هُ.)النخعي(  ِحجَّ

 إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج تَِصيُر ُعْمَرةًّ َوََّل بُدَّ.)اْلوزاعي والشافعي(■

.)أبو حنيفة ومالك(■   يُْكَرهُ َذلَِك َويَْلَزُمهُ إْن أَْحَرَم قَْبَل أَْشهُِر اْلَحجِّ

َصََلِة فَْرٍض قَْبَل َوْقتِهَا أَنَّهَا تَُكوُن قال المؤلف: َواْحتَجَّ الشَّافِِعيُّ بِأَنَّهُ َكَمْن أَْحَرَم بِ ⊙

ا. عًّ  تَطَوُّ

ََلِة َكَما  ٍد: هََذا تَْشبِيهُ اْلَخَطأِ بِاْلَخطَأِ بَْل هَُو ََّل َشْيَء؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِالصَّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

 َ ُ تََعالَى: }َوَما أُِمُروا إَِّل لِيَْعبُُدوا َّللاَّ يَن{ ]البينة: أُِمَر، َوقَاَل َّللاَّ  [ .٥ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ « َمْن َعِمَل َعَمَلًّ لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ : »-َصلَّى َّللاَّ

: َكْيف تُْبِطُل َعَملَهُ الَِّذي َدَخَل فِيِه؛ ِْلَنَّهُ  ، ثُمَّ تُْلِزُمهُ بَِذلَِك .. َويُقَاُل لِلشَّافِِعيِّ َخالََف اْلَحقَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَعَمِل ُعْمَرةًّ لَْم يُِرْدهَا قَطُّ َوََّل قََصَدهَا َوََّل نََواهَا؟ َوَرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 «..إنََّما اْْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت َوإِنََّما لُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى»يَقُوُل: 

اْلُعْمَرةُ ُكلُّهَا َجائَِزةٌ إَّلَّ َخْمَسةَ أَيَّاٍم، يَْوُم َعَرفَةَ، َويَْوُم النَّْحِر، َوثَََلثَةُ أَيَّاِم ■ 

 التَّْشِريِق.)أبو حنيفة(

ةًّ فِي أَيَّاِم النَّْحِر ■  نَِة إَّلَّ لِْلَحاجِّ َخاصَّ اْلُعْمَرةُ َجائَِزةٌ فِي ُكلِّ َوْقٍت ِمْن السَّ

ةًّ.  )مالك(َخاصَّ

، َوأَبي  قول المؤلف بجواز العمرة في كل وقت هو قول: ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ َوالشَّافِِعيُّ

 ُسلَْيَمان.

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  اْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َّلَّ اْلَجنَّةُ َواْلُعْمَرةُ إلَى اْلُعْمَرِة تَْكفِيٌر لَِما بَْينَهَُماَجَزاٌء إ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فََحضَّ َرُسوُل َّللاَّ َعلَى اْلُعْمَرِة َولَْم يَُحدَّ لَهَا َوْقتًّا  -َصلَّى َّللاَّ

 ِمْن َوْقٍت فَِهَي ُمْستََحبَّةٌ فِي ُكلِّ َوْقٍت.

؟ ■  ِ يَْسأَُل أَيُِهلُّ أََحٌد بِاْلَحجِّ قَْبَل أَْشهُِر اْلَحجِّ بَْيِر: َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َعْن أَبِي الزُّ

 قَاَل: ََّل.)صحيح(

 ■ ِ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ََّل يَْنبَِغي ِْلََحٍد أَْن يُِهلَّ بِاْلَحجِّ إَّلَّ فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ لِقَْوِل َّللاَّ

{ ]البقرة:   [ .٥٢١تََعالَى: }فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ

؟ فَقَاَل: اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت لَْيَس ■  ُسئَِل اْبُن َمْسُعوٍد َعْن اْلُعْمَرِة فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ

 فِيِهنَّ ُعْمَرةٌ.

ُكْم َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل ُعَمُر: اْجَعلُوا اْلُعمْ ■  َرةَ فِي َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ أَتَمَّ لَِحجِّ

 َولُِعْمَرتُِكْم.

؟ فَلَْم يَأَْذْن ■  ائَِب ْبَن يَِزيَد اْستَأَْذَن ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن فِي اْلُعْمَرِة فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ أَنَّ السَّ

 لَهُ.

الدَّْهَر إَّلَّ ثَََلثَةَ أَيَّاٍم: يَْوَم النَّْحِر؛ َويَْوَمْيِن ِمْن  عن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: َحلَّْت اْلُعْمَرةُ ■

 أَيَّاِم التَّْشِريِق.
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ْت اْلُعْمَرةُ السَّنَةَ ُكلَّهَا إَّلَّ أَْربََعةَ أَيَّاٍم: يَْوَم َعَرفَةَ، َويَْوَم النَّ  ا َعْنهَا: تَمَّ ينَا أَْيضًّ ْحِر َوُروِّ

 تَّْشِريِق.َويَْوَمْيِن ِمْن أَيَّاِم ال

ا َعْنهَا إَّلَّ َخْمَسةَ أَيَّاٍم: يَْوُم َعَرفَةَ، َويَْوُم النَّْحِر، َوثَََلثَةُ أَيَّاِم التَّْشِريِق.  َوُرِوَي أَْيضًّ

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ ُعَمَر ْبَن أَبِي َسلََمةَ اْستَأَْذَن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب فِي أَْن يَْعتَِمَر ■ 

اٍل فَأَِذَن لَهُ فَاْعتََمَر.  فِي َشوَّ

هَا أَتَْعتَِمُر ■  ِ ْبَن ُعَمَر بَْعَد َما قََضْت َحجَّ َعْن بُْسِر ْبِن َسِعيٍد قَاَل: اْستَأَْذنَْت أُْختِي َعْبَد َّللاَّ

ِة؟ قَاَل: نََعْم.  فِي ِذي اْلِحجَّ

ةً فِي   727السَّنَِة[م]َمْسأَلَةٌ اْلَحجُّ ََل يَُجوُز إَلَّ َمرَّ

ْكثَاَر ِمْنهَا لَِما َذَكْرنَا ِمْن  ا اْلُعْمَرةُ فَنُِحبُّ اْْلِ نَِة؛ َوأَمَّ ةًّ فِي السَّ َواْلَحجُّ ََّل يَُجوُز إَّلَّ َمرَّ

ِ »فَْضلِهَا.. ِْلَنَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ تَْيِن فِي ا -َصلَّى َّللاَّ لشَّْهِر قَْد أَْعَمَر َعائَِشةَ َمرَّ

َذلَِك بَْل َحضَّ َعلَْيهَا َوأَْخبََر أَنَّهَا تَُكفُِّر َما بَْينَهَا،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َولَْم يَْكَرْه « اْلَواِحدِ 

ْكثَاُر ِمْنهَا أَْفَضُل  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوبَْيَن اْلُعْمَرِة الثَّانِيَِة، فَاْْلِ  َوبِاّلَِلَّ

ِ َواْحتَجَّ َمْن كَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِرهَ َذلَِك: بِأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ةًّ  -َصلَّى َّللاَّ لَْم يَْعتَِمْر فِي َعاٍم إَّلَّ َمرَّ

ةَ فِي هََذا؛ ِْلَنَّهُ إنََّما يُْكَرهُ َما َحضَّ َعلَى تَْرِكِه َوهَُو   -َعلَْيِه السَََّلُم  -َواِحَدةًّ؟ قُْلنَا: ََّل ُحجَّ

ةًّ َواِحَدةًّ َوََّل اْعتََمَر ُمْذ هَاَجَر إَّلَّ ثَََلَث ُعَمَر فَيَْلَزُمُكْم أَْن لَْم يَُحجَّ مُ  ْذ هَاَجَر إَّلَّ َحجَّ

اٍت فِي الدَّْهِر، َوهََذا  ةًّ فِي اْلُعْمِر، َوأَْن تَْكَرهُوا اْلُعْمَرةَ إَّلَّ ثَََلَث َمرَّ تَْكَرهُوا اْلَحجَّ إَّلَّ َمرَّ

يَْتُرُك اْلَعَمَل هَُو يُِحبُّ أَْن يَْعَمَل بِِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َصحَّ أَنَّهُ َكاَن  ِخََلُف قَْولُِكْم؛ َوقَدْ 

تِِه أَْو أَْن يُْفَرَض َعلَْيِهْم..  َمَخافَةَ أَْن يَُشقَّ َعلَى أُمَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوأَبِي ُسلَْيَمانَ   .قول المؤلف هو قول: الشَّافِِعيِّ

  تكره ُعْمَرتَْيِن فِي َشْهٍر َواِحٍد.)القاسم بن محمد■ 

ِد ■  ، َوُمَحمَّ نَِة.) َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ ٍة فِي السَّ َكَراهَةُ اْلُعْمَرِة أَْكثَُر ِمْن َمرَّ

 ْبِن ِسيِريَن َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ومالك(

 ْشِريِق فَاْعتَِمْر َمتَى ِشْئت.)طاوس(إَذا َمَضْت أَيَّاُم التَّ ■ 

 اْعتَِمْر َمتَى أَْمَكنَك اْلُموَسى أى الحلق.)عكرمة(■ 

ْهِر.)عطاء(■  تَْيِن فِي الشَّ  تجوز اْلُعْمَرِة َمرَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ُمَجاِهٍد قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: فِي ُكلِّ َشْهٍر ُعْمَرةٌ ■ 

اٍت فِي َعاٍم َواِحٍد. َعْن َعائَِشةَ ■ َ  أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا اْعتََمَرْت ثَََلَث َمرَّ

اٍل.■ َ ةًّ فِي َشوَّ ةًّ فِي َرَجٍب، َوَمرَّ تَْيِن فِي َعاٍم َواِحٍد َمرَّ  َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ اْعتََمَر َمرَّ

 ُكلََّما َجمَّ َرْأُسهُ َخَرَج فَاْعتََمَر.َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: أَنَّهُ أَقَاَم ُمدَّةًّ بَِمكَّةَ فَ ■ 

[م  727]َمْسأَلَةٌ أَْشُهُر اْلَحجِّ

اٌل، َوُذو اْلقِْعَدِة، َوَعَشٌر  ِة، َوقَاَل قَْوٌم: َشوَّ اٌل، َوُذو اْلقِْعَدِة، َوُذو اْلِحجَّ : َشوَّ َوأَْشهُُر اْلَحجِّ

ينَا قَْولَنَا َعْن اْبِن عَ  ِة ، ُروِّ ِد ْبِن ِمْن ِذي اْلِحجَّ بَّاٍس َوَصحَّ َعْن اْبِن ُعَمَر ِمْن طَِريِق ُمَحمَّ
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 َوهَُو قَْوُل طَاُوٍس، َوَعطَاٍء. -إِْسَحاَق َعْن نَافٍِع َعْنهُ 

 ، ا، َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ينَا اْلقَْوَل اآْلَخَر َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيضًّ َوُروِّ

ينَا َعنْ  ِة. َوُروِّ اٌل، َوُذو اْلقَْعَدِة، َوَصْدُر ِذي اْلِحجَّ  اْلَحَسِن: َشوَّ

ٍد: قَاَل تََعالَى: }اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت{ ]البقرة:  [ َوََّل يُْطلَُق َعلَى ٥٢١قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ا فَإِنَّ َرْمَي اْلِجَماِر   -ِمْن أَْعَماِل اْلَحجِّ  َوهُوَ  -َشْهَرْيِن، َوبَْعٍض آَخَر: أَْشهٌُر، َوأَْيضًّ

فَاَضِة  ِة، َوطََواُف اْْلِ  -َوهَُو ِمْن فََرائِِض اْلَحجِّ  -يُْعَمُل اْليَْوَم الثَّالَِث َعَشَر ِمْن ِذي اْلِحجَّ

ِة ُكلِِّه بََِل ِخََلٍف ِمْنهُْم؛ فََصحَّ أَنَّهَا ثَََلثَةُ أَْشهٍُر  ِ تَ  -يُْعَمُل فِي ِذي اْلِحجَّ َعالَى َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 722]َمْسأَلَةٌ لِْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َمَواقِيت[م

، َواْلُعْمَرِة َمَواِضُع تَُسمَّى: اْلَمَواقِيَت، َواِحُدهَا: ِميقَاٌت ََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يُْحِرَم  َولِْلَحجِّ

، َوََّل بِاْلُعْمَرِة قَْبلَهَا.  بِاْلَحجِّ

َجِميِع اْلبََِلِد َعلَى طَِريِق اْلَمِدينَِة، أَْو َكاَن ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة: ُذو  َوِهَي لَِمْن َجاَء ِمنْ 

َغْيَر  -َوهَُو ِمْن َمكَّةَ َعلَى ِمائَتَْي ِميٍل  -َوهَُو ِمْن اْلَمِدينَِة َعلَى أَْربََعِة أَْميَاٍل  -اْلُحلَْيفَِة 

 ِميلَْيِن.

اِم، أَْو ِمْن ِمْصَر َعلَى َطِريِق ِمْصَر، أَْو َعلَى َولَِمْن َجاَء ِمْن َجِميِع اْلبََِل  ِد، أَْو ِمْن الشَّ

َماِل  -طَِريِق الشَّاِم: اْلُجْحفَةُ  ِمْن َمكَّةَ َوِمْنهَا إلَى َمكَّةَ  -َوِهَي فِيَما بَْيَن اْلَمْغِرِب َوالشِّ

.  اْثنَاِن َوثََمانُوَن ِميَلًّ

َوهَُو بَْيَن اْلَمْشِرِق  -اِق ِمْنهَا، َوِمْن َجِميِع اْلبََِلِد: َذاُت ِعْرٍق َولَِمْن َجاَء ِمْن طَِريِق اْلِعرَ 

َماِل  . -َوالشِّ  ِمْن َمكَّةَ، َوِمْنهَا إلَى َمكَّةَ اْثنَاِن َوأَْربَُعوَن ِميَلًّ

َوِمْنهُ  -يٌّ ِمْن َمكَّةَ َوهَُو َشْرقِ  -َولَِمْن َجاَء َعلَى طَِريِق نَْجٍد ِمْن َجِميِع اْلبََِلِد ُكلِّهَا: قَْرٌن 

.  إلَى َمكَّةَ اْثنَاِن َوأَْربَُعوَن ِميَلًّ

 -َوهَُو َجنُوٌب ِمْن َمكَّةَ  -َولَِمْن َجاَء َعلَى طَِريِق اْليََمِن ِمْنهَا، أَْو ِمْن َجِميِع اْلبََِلِد: يَلَْملَُم 

.  َوِمْنهُ إلَى َمكَّةَ ثَََلثُوَن ِميَلًّ

، أَْو اْلُعْمَرةَ، فَََل يَِحلُّ لَهُ أَْن فَُكلُّ َمْن َخطََر عَ  لَى أََحِد هَِذِه اْلَمَواِضِع َوهَُو يُِريُد اْلَحجَّ

ا فَإِْن لَْم يُْحِرْم ِمْنهُ: فَََل إْحَراَم لَهُ، َوََّل َحجَّ لَهُ، َوََّل ُعْمَرةَ لَهُ إَّلَّ أَ  ْن يَتََجاَوَزهُ إَّلَّ ُمْحِرمًّ

هُ، يَْرِجَع إلَى اْلِميقَاِت الَّ  ْحَراَم ِمْنهُ، فَيَِصحَّ ِحينَئٍِذ إْحَراُمهُ، َوَحجُّ ِذي َمرَّ َعلَْيِه فَيَْنِوَي اْْلِ

 َوُعْمَرتُهُ.

 فَإِْن أَْحَرَم قَْبَل َشْيٍء ِمْن هَِذِه اْلَمَواقِيِت َوهَُو يَُمرُّ َعلَْيهَا: فَََل إْحَراَم لَهُ، َوََّل َحجَّ لَهُ، َوََّل 

أَْن يَْنِوَي إَذا َصاَر فِي اْلِميقَاِت تَْجِديَد إْحَراٍم فََذلَِك َجائٌِز، َوإِْحَراُمهُ ِحينَئٍِذ  ُعْمَرةَ لَهُ إَّلَّ 

ةٌ. ، َوُعْمَرتُهُ تَامَّ هُ تَامٌّ ، َوَحجُّ  تَامٌّ

هَُو يُِريُد وَ  -َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الشَّاِم، أَْو ِمْصَر فََما َخْلفَهَُما فَأََخَذ َعلَى طَِريِق اْلَمِدينَِة 

ا، أَْو ُعْمَرةًّ  ْحَراِم ِمْن ِذي اْلُحلَْيفَِة لِيُْحِرَم ِمْن اْلُجْحفَِة، فَإِْن  -َحج ًّ فَََل يَِحلُّ لَهُ تَأِْخيُر اْْلِ

َد ِمْنهَا فََعَل فَََل َحجَّ لَهُ، َوََّل إْحَراَم لَهُ، َوََّل ُعْمَرةَ لَهُ إَّلَّ أَْن يَْرِجَع إلَى ِذي اْلُحلَْيفَِة، فَيَُجدِّ 

هُ، َوُعْمَرتُهُ ، فََمْن َمرَّ َعلَى أََحِد هَِذِه اْلَمَواقِيِت  ا: فَيَِصحَّ ِحينَئٍِذ إْحَراُمهُ، َوَحجُّ إْحَرامًّ
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ا، َوََّل ُعْمَرةًّ فَلَْيَس َعلَْيِه أَْن يُْحِرَم، فَإِْن تََجاَوَزهُ بِقَلِيٍل؛ أَْو بَِكثِيٍر ثُمَّ  َدا بَ  َوهَُو ََّل يُِريُد َحج ًّ

، أَْو اْلُعْمَرِة، َولَْيَس َعلَْيهِ  ؛ أَْو فِي اْلُعْمَرِة فَْليُْحِرْم ِمْن َحْيُث بََدا لَهُ فِي اْلَحجِّ  لَهُ فِي اْلَحجِّ

ُجوُع إلَْيِه، َوِميقَاتُهُ ِحينَئٍِذ اْلَمْوِضُع الَِّذي بََدا لَهُ  أَْن يَْرِجَع إلَى اْلِميقَاِت، َوََّل يَُجوُز لَهُ الرُّ

ا  ، أَْو اْلُعْمَرِة: فَََل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَتََجاَوَزهُ إَّلَّ ُمْحِرمًّ فَإِْن فََعَل َذلَِك: فَََل إْحَراَم  -فِي اْلَحجِّ

ا. َد ِمْنهُ إْحَرامًّ  لَهُ، َوََّل َحجَّ لَهُ، َوََّل ُعْمَرةَ لَهُ إَّلَّ أَْن يَْرِجَع إلَى َذلَِك اْلَمْوِضِع فَيَُجدِّ

، أَْو ِمْن فََمْن َكاَن  َمْنِزلُهُ بَْيَن اْلِميقَاِت َوَمكَّةَ فَِميقَاتُهُ ِمْن َمْنِزلِِه َكَما َذَكْرنَا َسَواءًّ َسَواءًّ

ْمنَا.  اْلَمْوِضِع الَِّذي بََدا لَهُ أَْن يَُحجَّ ِمْنهُ أَْو يَْعتَِمَر َكَما قَدَّ

اتُهُ َمنَاِزُل َمكَّةَ، َوإِْن أََراَد اْلُعْمَرةَ فَْليَْخُرْج إلَى َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل َمكَّةَ فَأََراَد اْلَحجَّ فَِميقَ 

 اْلِحلِّ فَْليُْحِرْم ِمْنهُ َوأَْدنَى َذلَِك: التَّْنِعيُم.

ا؛  ا أَْو بَْحرًّ َوَمْن َكاَن طَِريقُهُ ََّل تَُمرُّ بَِشْيٍء ِمْن هَِذِه اْلَمَواقِيِت فَْليُْحِرْم ِمْن َحْيُث َشاَء بَر ًّ

 ِ َد ِمْنهَا فَإ ْن أَْخَرَجهُ قََدٌر بَْعَد إْحَراِمِه إلَى َشْيٍء ِمْن هَِذِه اْلَمَواقِيِت فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَُجدِّ

 نِيَّةَ إْحَراٍم َوََّل بُدَّ..

ا ادََّعْوا أَنَّ ِميقَاَت أَْهِل اْلِعَراِق: -َوفِي بَْعِض َما َذَكْرنَا ِخََلٌف  اْلَعقِيُق : فَِمْنهُ أَنَّ قَْومًّ

وا بَِخبٍَر ََّل يَِصحُّ ِْلَنَّ َراِويَهُ يَِزيَد ْبِن ِزيَاٍد  ِد ْبِن َعلِيِّ  -َوهَُو َضِعيٌف  -َواْحتَجُّ َعْن ُمَحمَّ

ِ ْبِن اْلَعبَّاِس َعْن َعبَّاٍس.  ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ا ُمتَيَقَّنًّا َعلَى أَ  ِة ُمْجِمُعوَن إْجَماعًّ نَّ َمْن َكاَن طَِريقُهُ ََّل يَُمرُّ بَِشْيٍء وقال أيضا: َجِميَع اْْلُمَّ

ْحَراُم قَْبَل ُمَحاَذاِة َمْوِضِع اْلِميقَاِت.  ِمْن اْلَمَواقِيِت فَإِنَّهُ ََّل يَْلَزُمهُ اْْلِ

َن: ََّل ثُمَّ اْختَلَفُوا إَذا َحاَذى َمْوِضَع اْلِميقَاِت، فَقَالَْت طَائِفَةٌ: يَْلَزُمهُ أَْن يُْحِرَم، َوقَاَل آَخُرو

 يَْلَزُمهُ؛ فَََل يَُجوُز أَْن يَِجَب فَْرٌض بَِغْيِر نَصٍّ َوََّل إْجَماٍع.

َوايَةُ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر ُمَوافِقَةٌ  َوايَاِت َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوهَِذِه الرِّ وقال أيضا: فَأََصحُّ الرِّ

َوايَاِت َعْن اْبِن َعبَّا ٍس ُمَوافِقَةٌ لِقَْوِل اْلَحاِضِريَن ِمْن ُمَخالِفِينَا َولَْيَس لِقَْولِنَا؛ َوأَْضَعُف الرِّ

ُ َعْنهُْم  -بَْعُض أَْقَوالِِهْم  بِأَْولَى ِمْن بَْعٍض، اْلَواِجُب ِعْنَد التَّنَاُزِع َما أَْوَجبَهُ  -َرِضَي َّللاَّ

وهُ  ُ تََعالَى إْذ يَقُوُل: }فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن  َّللاَّ ِ َوالرَّ إِلَى َّللاَّ

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر{ ]النساء:  ِ اْلَحْمُد  -[ فَفََعْلنَا ٥٢بِاّلِلَّ َ تََعالَى قَْد َوقََّت َعلَى  -َوّلِِلَّ فََوَجْدنَا َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَِساِن َرُسولِِه  يهَا }َوَمْن يَتََعدَّ  َمَواقِيَت َوَحدَّ  -َصلَّى َّللاَّ ا فَََل يَِحلُّ تََعدِّ ُحُدودًّ

ِ فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:   [ .٥ُحُدوَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ « َمْن َعِمَل َعَمَلًّ لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ » -َصلَّى َّللاَّ

َح َعَمَلًّ « إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ : »-ََلُم َعلَْيِه السَّ  -َوقَاَل  فَلَْم يَُجْز أَْن يَُصحِّ

 ُعِمَل َعلَى ِخََلِف أَْمرِ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ُ تََعالَى َوََّل  -َصلَّى َّللاَّ َع ُوُجوَب َدٍم لَْم يُوِجْبهُ َّللاَّ َوََّل أَْن يَُشرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسولُهُ رَ  }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{..فَإِنَّ قَالُوا: إنَّ أَْشيَاَء َجاَء  -َصلَّى َّللاَّ

يهَا َولَْيَس ِمْنُكْم أََحٌد إَّلَّ َوقَْد أَْوَجَب  النَّصُّ فِيهَا بُِوُجوِب َدٍم؟ قُْلنَا: نََعْم، فَََل يَُجوُز تََعدِّ

َم َحْيُث لَمْ  ٌم ََّل يَُجوُز اْلقَْوُل بِِه  الدَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق...  -يُوِجْبهُ َصاِحبُهُ؛ َوهََذا تََحكُّ َوبِاّلَِلَّ

َحابَِة َوالتَّابِِعيَن فَلَْيَس فِي َشْيٍء ِمْنهَا: أَنَّهُْم  َوايَاِت الَّتِي َذَكْرنَا َعْن الصَّ ا َسائُِر الرِّ َوأَمَّ
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وا َعلَى اْلِميقَاِت؛ َوإِْذ لَْيَس هََذا فِيهَا فََكَذلَِك نَقُوُل: إنَّ َمْن لَْم يَُمرَّ َعلَى اْلِميقَاِت  َمرُّ

ُ  -فَْليُْحِرْم ِمْن َحْيُث َشاَء، َوبِهََذا تَتَّفُِق اْْلَْخبَاُر َعْنهُْم َمَع َما َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َك َما َصحَّ َعْن النَّبِيِّ َوََّل يَُجوُز أَْن يُْترَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُْم  -طَِريِق َعائَِشةَ، َواْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر  لِظُنُوٍن َكاِذبٍَة ََّل َدلِيَل  -َرِضَي َّللاَّ

ِة تَأِْويلِِهْم فِيهَا، َوِهَي َخاِرَجةٌ أَْحَسَن ُخُروٍج عَ  ِ َعلَى ِصحَّ َصلَّى  -لَى ُمَوافَقَِة َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   الَّتِي ََّل يَِحلُّ أَْن يُظَنَّ بِِهْم َغْيُرهَا. -َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بوجوب الرجوع إلى الميقات لمن تجاوزه هو قول:سعيد بن جبير 

 والحسن ورواية صحيحة عن سيدنا ابن عباس.

ْحَراَم إلَى اْلُجْحفَِة؛ ِْلَنَّهُ َمْن َمرَّ ■ ةًّ فَلَهُْم أَْن يََدُعوا اْْلِ اِم َخاصَّ َعلَى اْلَمِدينَِة ِمْن أَْهِل الشَّ

 ِميقَاتُهُْم َولَْيَس َذلَِك لَِغْيِرِهْم.)المالكية وعطاء(

، َوأَبُو ُسلَْيمَ ⊙ اَن، َوَغْيُرهُْم، َوهَُو قال المؤلف: َوَمنََع ِمْن َذلَِك أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

، لِقَْوِل النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَحقُّ هُنَّ ِْلَْهلِِهنَّ َولَِمْن أَتَى َعلَْيِهنَّ ِمْن َغْيِر : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .أَْهلِِهنَّ لَِمْن َكاَن يُِريُد اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ 

، َواْلِمْصِريِّ إَذا أَتَى َعلَْيِه َوَكاَن إْن تََجاَوَزهُ َغْيَر فَقَْد َصاَر ُذو اْلُحلَْيفَِة ِميقَاتًّا لِ  اِميِّ لشَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمْحِرٍم َعاِصيًّا لَِرُسوِل َّللاَّ  َوإِنََّما اْلِميقَاُت لَِمْن َمرَّ َعلَْيِه.. -َصلَّى َّللاَّ

 اْلِميقَاَت لَِزَمهُ أَْن يُْحِرَم.)عطاء( من كان طَِريقُهُ َعلَى َغْيِر اْلَمَواقِيِت إَذا َحاَذى■

ا أَْو ُعْمَرةًّ فَلَْم يُْحِرْم َوأَْحَرَم بَْعَدهُ فهَُو ُمِسيٌء ■  َمْن تََجاَوَز اْلِميقَاَت َوهَُو يُِريُد َحج ًّ

اْلِميقَاِت َولَْم يُلَبِّ َويَْرِجُع إلَى ِميقَاتِِه فَيُلَبِّي ِمْنهُ َوََّل َدَم َعلَْيِه َوََّل َشْيَء؛ فَإِْن َرَجَع إلَى 

اِن فِ  هُ َوُعْمَرتُهُ تَامَّ ي ِمْنهُ فََعلَْيِه َدُم َشاٍة، َوَكَذلَِك َعلَْيِه َدٌم إْن لَْم يَْرِجْع إلَى اْلِميقَاِت، َوَحجُّ

 ُكلِّ َذلَِك.)أبو حنيفة(

؛ إْن َرَجَع إلَى اْلِميقَاِت فَأَْحَرَم ِمْنهُ؛ فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َوََّل ■   َدَم َوََّل َغْيَرهُ لَبَّى أَْو لَْم يُلَبِّ

 ، هُ، َوُعْمَرتُهُ: َصِحيَحاِن.) َمالٌِك؛ َوُسْفيَاُن، َواْْلَْوَزاِعيُّ َوإِْن لَْم يَْرِجْع فََعلَْيِه َدٌم، َوَحجُّ

، َواللَّْيُث، َوأَبُو يُوُسَف(  َواْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

 ِميقَاِت أَْو لَْم يَْرِجْع.)زفر(َعلَْيِه َدُم َشاٍة َرَجَع إلَى الْ ■ 

 ََّل بَأْس بِتََجاُوِز اْلِميقَاِت لَِمْن أََراَد اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ.)يحيى بن سعيد اْلنصاري(■ 

ا َوَخِشَي فََواَت اْلَحجِّ إْن َخَرَج إلَى اْلِميقَاِت، قَاَل: ■ ا َوََّل ُمْعتَِمرًّ َمْن َدَخَل َمكَّةَ ََّل َحاج ًّ

 َمَكانِِه.)النخعي( يُِهلُّ ِمنْ 

 لَْيَس َعلَى َمْن تََجاَوَز اْلِميقَاَت َغْيَر ُمْحِرٍم َشْيٌء.)عطاء وقال في قول آخر عليه دم(■ 

يجوز أن يحرم اْلنسان من بيته.)اْلسود وأصحاب ابن مسعود وطاوس وعطاء ■

 وسعيد بن جبير ومسلم بن يسار والنخعي

 -األحاديث واآلثار:

ِ »أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َوقََّت ِْلَْهِل اْلَمِدينَِة  -َصلَّى َّللاَّ

َذا اْلُحلَْيفَِة، َوِْلَْهِل الشَّاِم، َوِمْصَر: اْلُجْحفَةَ؛ َوِْلَْهِل اْلِعَراِق: َذاَت ِعْرٍق، َوِْلَْهِل اْليََمِن: 
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 صحيح(«)يَلَْملَمُ 

ِ »ْن اْبِن َعبَّاٍس عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َوقََّت ِْلَْهِل اْلَمِدينَِة: َذا  -َصلَّى َّللاَّ

قَاَل: اْلُحلَْيفَِة؛ َوِْلَْهِل الشَّاِم: اْلُجْحفَةَ، َوِْلَْهِل نَْجٍد: قَْرَن اْلَمنَاِزِل، َوِْلَْهِل اْليََمِن: يَلَْملَُم. وَ 

ْن أََراَد اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ، َوَمْن َكاَن ُدوَن هُنَّ لَهُ  ْم َولُِكلِّ آٍت أَتَى َعلَْيِهنَّ ِمْن َغْيِرِهنَّ ِممَّ

 صحيح(«)َذلَِك فَِمْن َحْيُث أَْنَشأَ َحتَّى أَْهُل َمكَّةَ ِمْن َمكَّةَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا َسِمَعْت النَّبِيَّ ■  َمْن »: " يَقُوُل: -َصلَّى َّللاَّ

َم ِمْن َذْنبِ  ٍة، أَْو ُعْمَرٍة ِمْن اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى إلَى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ ِه أَهَلَّ بَِحجَّ

َر أَْو َوَجبَْت لَهُ اْلَجنَّةُ  ِ أَيُّ « َوَما تَأَخَّ  هَُما قَاَل؟َشكَّ َعْبُد َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َسلََمةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن أَهَلَّ بُِعْمَرٍة ِمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 « .بَْيِت اْلَمْقِدِس ُغفَِر لَهُ 

، َوَجدَّتَهُ َحِكيَمةَ، َوأُمَّ  قال المؤلف: َحِكيِم بِْنِت أَُميَّةَ ََّل  يَْحيَى ْبَن أَبِي ُسْفيَاَن اْْلَْخنَِسيَّ

يُْدَرى َمْن هُْم ِمْن النَّاِس؟ َوََّل يَُجوُز ُمَخالَفَةُ َما َصحَّ بِيَقِيٍن بِِمْثِل هَِذِه اْلَمْجهُوََّلِت الَّتِي 

 -يُْنِكْر النَّبِيُّ  لَْم تَِصحَّ قَطُّ، َواْحتَجَّ بَْعُضهُْم بِأَنَّ َعلِي ًّا، َوأَبَا ُموَسى: أَْحَرَما ِمْن اْليََمِن فَلَمْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َذلَِك َعلَْيِهَما. -َصلَّى َّللاَّ

 قَاَل: َوَكَذلَِك َكْعُب ْبُن ُعْجَرةَ.

، َوأَبُو ُموَسى،  ا َعلِيٌّ ٍد: َوََّل نَْدِري أَْيَن َوَجَد هََذا َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ؟ َوأَمَّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا ِمْن اْليََمِن ُمِهلَّْيِن َكإِْهََلِل النَّبِيِّ فَإِنَّهَُما قَِدمَ  َعلَْيِه  -فََعلََّمهَُما  -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم  َكْيَف يَْعَمََلِن؟ َولَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر أَْلبَتَّةَ ِذْكٌر لِْلَمَكاِن الَِّذي أَْحَرَما ِمْنهُ، َوََّل  -السَّ

 اْلَمَواقِيَت.. -َعلَْيِه السَََّلُم  -ََّل نَصٌّ بِأَنَّ َذلَِك َكاَن بَْعَد تَْوقِيتِِه فِيِه َدلِيٌل وَ 

َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: أَْهُل ِمْصَر، َوَمْن َمرَّ ِمْن أَْهِل اْلَجِزيَرِة َعلَى اْلَمِدينَِة فِي اْلِميقَاِت ■ 

اِم.)صحيح(  ِمْن أَْهِل الشَّ

ِهْم أَنَّ " قَْرَن اْلَمنَاِزِل " عن اْبِن ُعَمَر قَالَ ■  : إنَّ أَْهَل اْلِعَراِق َشَكْوا إلَى ُعَمَر فِي َحجِّ

 َجْوٌر َعْن طَِريقِِهْم؛ فَقَاَل لَهُْم: اُْنظُُروا َحْذَوهَا ِمْن طَِريقُِكْم فََحدَّ لَهُْم " َذاَت ِعْرٍق ".

ةَ لَهُْم فِيِه ِْلَنَّ ا ُ َعلَْيِه  -ْلَخبََر اْلُمْسنََد فِي تَْوقِيِت النَّبِيِّ قال المؤلف: َوهََذا ََّل ُحجَّ َصلَّى َّللاَّ

 -َذاَت ِعْرٍق ِْلَْهِل اْلِعَراِق َوقَْد َذَكْرنَاهُ آنِفًّا فَإِنََّما َحدَّ لَهُْم ُعَمُر َما َحدَّ لَهُْم النَّبِيُّ  -َوَسلََّم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  يَِصحَّ فِي َذلَِك َخبٌَر لََما َكاَن فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل ثُمَّ لَْو لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ةٌ َويَْكفِي ِمْن َذلَِك قَْولُهُ  -َصلَّى َّللاَّ الَِّذي َذَكْرنَا  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ُحجَّ

 .آنِفًّا " َوَمْن َكاَن ُدوَن َذلَِك فَِمْن َحْيُث أَْنَشأَ "

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ َكاَن يَِرُد إلَى اْلِميقَاِت الَِّذيَن يَْدُخلُوَن َمكَّةَ بَِغْيِر إْحَراٍم، قَاَل ■ 

 َجابٌِر: َرأَْيته يَْفَعُل َذلَِك.

ا.■   َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن َعبَّاٍس إَذا لَْم يُِهلَّ ِمْن ِميقَاتِِه أَْجَزأَهُ َوأََراَق َدمًّ

َوَعلَْيِه ثِيَاٌب َوقَْد َحَضَر اْلَحجَّ َوَخاَف إْن َرَجَع فَْوتَهُ  -َوبََرةَ: أَنَّ َرُجَلًّ َدَخَل َمكَّةَ  َعنْ ■ 

بَْيِر أَْن يُِهلَّ ِمْن َمَكانِِه فَإَِذا قََضى اْلَحجَّ َخَرَج إلَى اْلَوْقِت فَأَهَلَّ بُِعْمَرٍة. -  فَأََمَرهُ اْبُن الزُّ

قُوِق َعْن َعْبِد الرَّ ■  ِه: أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َرآهُْم بَِذاِت الشُّ ْحَمِن ْبِن اْْلَْسَوِد َعْن أَبِيِه أَْو َعمِّ
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ا َخَرُجوا لَهُ؟ فََمالُوا إلَى أَْدنَى  اٌر؟ قَالُوا: ََّل، قَاَل: فََما يَْحبُِسهُْم َعمَّ فَقَاَل: َما هَُؤََّلِء؟ أَتُجَّ

 َماٍء فَاْغتََسلُوا َوأَْحَرُموا.

َحابَِة فِي هََذا إَّلَّ َما أَْوَرْدنَا.  قال المؤلف: َما نَْعلَُم َعْن الصَّ

فَُن، ■  عن ابن أَُذْينَةَ ْبِن َمْسلََمةَ اْلَعْبِديِّ ِ قَاَل: قُْلت لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: إنِّي َرِكْبت السُّ

بَِل فَِمْن أَْيَن أُْحِرُم، فَقَاَل: اْئِت  َعلِي ًّا فَاْسأَْلهُ؟ فََسأََل َعلِي ًّا؟ فَقَاَل لَهُ: ِمْن َحْيُث َواْلَخْيَل، َواْْلِ

أَْبَدْأت أَْن تُْنِشئَهَا ِمْن بََِلِدك، فََرَجَع إلَى ُعَمَر فَأَْخبََرهُ، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: هَُو َكَما قَاَل لَك 

.  َعلِيٌّ

بَِل، َواْلَخْيَل  َعْن اْبِن أَُذْينَةَ قَاَل: أَتَْيت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِ ■  بَِمكَّةَ فَقُْلت لَهُ: إنِّي َرِكْبت اْْلِ

َحتَّى أَتَْيتُك فَِمْن أَْيَن أَْعتَِمُر؟ قَاَل: اْئِت َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب فََسْلهُ، فَأَتَْيته فََسأَْلته، فَقَاَل 

: ِمْن َحْيُث أَْبَدْأت  قَاَل: فَأَتَْيت ُعَمَر فََذَكْرت لَهُ  -يَْعنِي ِمْن ِميقَاِت أَْرِضِه  -لِي َعلِيٌّ

 َذلَِك، فَقَاَل: َما أَِجُد لَك إَّلَّ َما قَاَل اْبُن أَبِي طَالٍِب.

ةًّ لَنَا عليهم لو  قال المؤلف: هََكَذا فِي اْلَحِديِث نَْفِسِه يَْعنِي ِمْن ِميقَاِت أَْرِضِه، فََعاَد ُحجَّ

 صح..

ِ ْبِن َسلََمةَ ■  ِ تََعالَى:  َعْن َعْبِد َّللاَّ أَنَّ َرُجَلًّ َسأََل َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َعْن قَْوِل َّللاَّ

ِ{ ]البقرة:  وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ  [ فَقَاَل: أَْن تُْحِرَم ِمْن ُدَوْيَرِة أَْهلِك.٥٢٣}َوأَتِمُّ

ِ ْبِن َسلََمةَ َعْن َعائَِشةَ ِمْثلُهُ.  َوبِِه إلَى َعْبِد َّللاَّ

ْحَمِن َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َرأَى ُعْثَماَن ْبَن أَبِي اْلَعاِص أَْحَرَم ِمْن عَ ■  ْن ُعيَْينَةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 المنجشانية بِقُْرِب اْلبَْصَرِة.

 َوَعْن اْلَحَسِن: أَنَّ ِعْمَراَن ْبَن اْلُحَصْيِن أَْحَرَم ِمْن اْلبَْصَرِة.■ 

: أَْحَرَم ِعْمَراُن ْبُن اْلُحَصْيِن ِمْن اْلبَْصَرِة فََعاَب َذلَِك َعلَْيِه َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ قَالَ ■ 

 ِ  -ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوقَاَل: أََرْدت أَْن يَقُوَل النَّاُس: أَْحَرَم َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ِر.ِمْن ِمْصٍر ِمْن اْْلَْمَصا -َصلَّى َّللاَّ

ا؛  ِ تََعالَى؛ نََعْم، َوََّل ُمبَاحًّ قال المؤلف: َوُعَمُر ََّل يَِعيُب ُمْستََحب ًّا فِيِه أَْجٌر َوقُْربَةٌ إلَى َّللاَّ

 َوإِنََّما يَِعيُب َما ََّل يَُجوُز ِعْنَدهُ..

لَِك ُعَمَر فََغِضَب َعْن اْلَحَسِن: أَنَّ ِعْمَراَن ْبَن اْلُحَصْيِن أَْحَرَم ِمْن اْلبَْصَرِة، فَبَلََغ ذَ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل: يَتََساَمُع النَّاُس: أَنَّ َرُجَلًّ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ أَْحَرَم  -َصلَّى َّللاَّ

 ِمْن ِمْصِرِه.

ِ ْبُن َعاِمٍر ِمْن َحْيَرٍب فَقَِدمَ ■  ِد ْبِن ِسيِريَن قَاَل: أَْحَرَم َعْبُد َّللاَّ َعلَى ُعْثَماَن ْبِن  َعْن ُمَحمَّ

 َعفَّاَن فَََلَمهُ فَقَاَل لَهُ: َغَرْرت َوهَاَن َعلَْيك نُُسُكك.

 َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ أَْحَرَم ِمْن بَْيِت اْلَمْقِدِس.)صحيح(■ 

ُجُل يُْحِرُم ِمْن َسَمْرقَْنَد، أَْو مِ ■  ْن اْلَوْقِت ُعَماَرةُ ْبُن َزاَذاَن قَاَل: قُْلت َِّلْبِن ُعَمَر: الرَّ

ا.  الَِّذي ُوقَِّت لَهُ، أَْو ِمْن اْلبَْصَرِة، أَْو ِمْن اْلُكوفَِة؟ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: قَْد َشقِينَا إذًّ

ِد ْبِن ِسيِريَن أَنَّهُ َخَرَج َمَع أَنٍَس إلَى َمكَّةَ، فَأَْحَرَم ِمْن اْلَعقِيِق.■   َعْن ُمَحمَّ

ِ ْبَن أَبِي َعمَّا■  ٍر أَنَّهُ َكاَن َمَع ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل، َوَكْعِب اْلَخْيِر: فَأَْحَرَما ِمْن بَْيِت َعْبَد َّللاَّ
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 اْلَمْقِدِس بُِعْمَرٍة َوأَْحَرَم َمَعهَُما.

 723]َمْسأَلَةٌ َما يَْلبَُس اْلُمْحِرُم ِمْن الثِّيَاِب[م

ِذِه اْلَمَواقِيِت فَإِْن َكاَن يُِريُد اْلُعْمَرةَ فَإَِذا َجاَء َمْن يُِريُد اْلَحجَّ أَْو اْلُعْمَرةَ إلَى أََحِد هَ 

، فَََل يَْلبَُس اْلقَِميَص، َوََّل َسَراِويَل، َوََّل ِعَماَمةًّ، َوََّل  ْد ِمْن ثِيَابِِه إْن َكاَن َرُجَلًّ فَْليَتََجرَّ

ا، َوََّل ُخفَّْيِن، َوََّل قُفَّاَزْيِن أَلْ  بَتَّةَ، لَِكْن يَْلتَِحُف فِيَما َشاَء ِمْن قَلَْنُسَوةًّ، َوََّل ُجبَّةًّ، َوََّل بُْرنُسًّ

 ِكَساٍء، أَْو ِمْلَحفٍَة " أَْو ِرَداٍء؛ َويَتَِّزُر َويَْكِشُف َرْأَسهُ َويَْلبَُس نَْعلَْيِه.

َوََّل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَتَِّزَر، َوََّل أَْن يَْلتَِحَف فِي ثَْوٍب ُصبَِغ ُكلُّهُ أَْو بَْعُضهُ بَِوْرٍس، أَْو 

 ْعفََراٍن، أَْو ُعْصفٍُر.زَ 

ُجُل َوتَُغطِّي َرْأَسهَ  ا فَإِْن َكاَن اْمَرأَةًّ فَْلتَْلبَْس َما َشاَءْت ِمْن ُكلِّ َما َذَكْرنَا أَنَّهُ ََّل يَْلبَُسهُ الرَّ

ا أَْن تَْسُدَل َعلَ  ا أَْن تَْكِشَف َوْجهَهَا، َوإِمَّ ؛ لَِكْن إمَّ ْيِه ثَْوبًّا ِمْن فَْوِق إَّلَّ أَنَّهَا ََّل تَْنتَقُِب أَْصَلًّ

 َرْأِسهَا فََذلَِك لَهَا إْن َشاَءْت.

َوََّل يَِحلُّ لَهَا أَْن تَْلبََس َشْيئًّا ُصبَِغ ُكلُّهُ أَْو بَْعُضهُ بَِوْرٍس أَْو َزْعفََراٍن، َوََّل أَْن تَْلبََس 

 َر.قُفَّاَزْيِن فِي يََدْيهَا، َولَهَا أَْن تَْلبََس اْلِخفَاَف َواْلُمَعْصفَ 

َراِويَل َكَما ِهَي َوإِْن لَْم يَِجْد نَْعلَْيِن فَْليَْقطَْع ُخفَّيْ  ا فَْليَْلبَْس السَّ ُجُل إَزارًّ ِه فَإِْن لَْم يَِجْد الرَّ

تَْحَت اْلَكْعبَْيِن َوََّل بُدَّ َويَْلبَُسهَُما َكَذلَِك.. َوفِي بَْعِض َما َذَكْرنَا ِخََلٌف، َوهَُو الثَّْوُب 

ْعفََراِن، إَذا ُغِسَل َحتَّى ََّل يَْبقَى ِمْنهُ أَثٌَر فَقَاَل قَْوٌم: لِبَاُسهُ  اْلَمْصبُوغُ  بِاْلَوْرِس، أَْو الزَّ

 َجائٌِز.

ا،  ا فَإِْن َصحَّ َوَجَب اْلُوقُوُف ِعْنَدهُ َوََّل نَْعلَُمهُ َصِحيحًّ قَْد َرَوى بَْعُض النَّاِس فِي هََذا أَثَرًّ

ْعفََراُن.َوإَِّلَّ فَََل يَُجوُز لِبَا ؛ ِْلَنَّهُ قَْد َمسَّهُ اْلَوْرُس، أَْو الزَّ  ُسهُ أَْصَلًّ

 -أقوال الفقهاء:

الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسل حتى ذهب لونه يجوز اْلحرام فيه.)سعيد بن ■

ي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َوإِْبَراِهيَم، َوَعطَاٍء، َواْلَحَسِن، َوطَاُوٍس َوفِي  المسيب َوُروِّ

 أََسانِيِدِهْم َمْغَمٌز(

 َمْن َوَجَد ُخفَّْيِن َولَْم يَِجْد نَْعلَْيِن يَْلبَُسهَُما َكَما هَُما َوََّل يَْقطَُعهَُما.■ 

َراِويَل فَيَتَِّزُر بِهَا.■  من لم يجد إزارا يَُشقُّ السَّ

ى يَُكونَا ِمْثَل النَّْعلَْيِن.)النخعي اْلُمْحِرِم ََّل يَِجُد نَْعلَْيِن يَْلبَُس اْلُخفَّْيِن َويَْقطَُعهَُما َحتَّ ■ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوبه يأخذ المؤلف(  َوُسْفيَاَن، َوقَْوُل الشَّافِِعيِّ

ا إلَى اللَّْيِل فََعلَْيِه َدٌم َوََّل بُدَّ.■  ا لَبَِس َسَراِويَل، فَإِْن لَبَِسهَا يَْومًّ  إْن لَْم يَِجْد إَزارًّ

ا إلَى اللَّْيِل فََعلَْيِه َوإِْن لَبَِسهُ أَقَلَّ  ِمْن َذلَِك فََعلَْيِه َصَدقَةٌ، َوإِْن لَبَِس ُخفَّْيِن لَِعَدِم النَّْعلَْيِن يَْومًّ

 َدٌم، َوإِْن لَبَِسهَُما أَقَلَّ فََصَدقَةٌ.)أبو حنيفة(

ا لَبَِس َسَراِويَل َواْفتََدى، َوإِْن لَْم يَِجْد نَْعلَْينِ ■  قَطََع اْلُخفَّْيِن أَْسفََل ِمْن  َمْن لَْم يَِجْد إَزارًّ

 اْلَكْعبَْيِن َولَبَِسهَُما َوََّل َشْيَء َعلَْيِه.)مالك(

 يَُشقُّ السََّراِويَل َويَتَِّزُر بِهَا َوََّل َشْيَء َعلَْيِه.)محمد بن الحسن(■ 

اٍد، َوَعطَاٍء، َوَمْكُحوٍل، وَ ■  َعْلقََمةَ(يباح لبس القفازين للمرأة المحرمة.) اْلَحَكِم، َوَحمَّ
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 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ]قَاَل[ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسأََل َرُجٌل َرُسوَل َّللاَّ َما يَْلبَُس  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمْحِرُم ِمْن الثِّيَاِب؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َص، َوََّل : ََّل تَْلبَُسوا اْلقُمُ -َصلَّى َّللاَّ

فَْليَْلبَْس  -ََّل يَِجُد النَّْعلَْيِن  -اْلَعَمائَِم، َوََّل السََّراِويََلِت، َوََّل اْلبََرانَِس َوََّل اْلِخفَاَف إَّلَّ أََحٌد 

ْعفَرَ  اُن َوََّل ُخفَّْيِن َوْليَْقطَْعهَُما أَْسفََل ِمْن اْلَكْعبَْيِن، َوََّل تَْلبَُسوا ِمْن الثِّيَاِب َشْيئًّا َمسَّهُ الزَّ

 صحيح(«)اْلَوْرسُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلًّ أَتَى النَّبِيَّ »َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه ■  َصلَّى َّللاَّ

ُجبَّةٌ فَقَاَل لَهُ  َوهَُو بِاْلِجْعَرانَِة قَْد أَهَلَّ بِاْلُعْمَرِة َوهَُو ُمَصفٌِّر َرْأَسهُ َولِْحيَتَهُ، َوَعلَْيهِ  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ْفَرةَ، َوَما -َصلَّى َّللاَّ : اْنِزْع َعْنَك اْلُجبَّةَ، َواْغِسْل َعْنَك الصُّ

َك فَاْصنَْعهُ فِي ُعْمَرتِكَ  ا فِي َحجِّ  صحيح(«)ُكْنَت َصانِعًّ

ْخَراجِ  قال المؤلف: ْأِس ِمْنهُ: فَهَُو ُجبَّةٌ فِي لَُغِة اْلَعَرِب؛  ُكلُّ َما ُجبَّ فِيِه َمْوِضٌع ِْلِ الرَّ

ْأِس فَهَُو بُْرنٌُس َكاْلِغفَاَرِة َونَْحِوهَا.  َوُكلُّ َما ِخيطَ أَْو نُِسَج فِي طََرفَْيِه لِيَتََمسََّك َعلَى الرَّ

ِ أَنَّ َرُجَلًّ أَتَى رَ »َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه ■  ُ َعلَْيِه  -ُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ٌخ، فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد أَْحَرَم فِي ُجبٍَّة ُمتََضمِّ ا  -َصلَّى َّللاَّ أَمَّ

ا ا الطِّيُب فَاْغِسْلهُ، ثُمَّ أَْحِدْث إْحَرامًّ  « .اْلُجبَّةُ فَاْخلَْعهَا، َوأَمَّ

ْحَراِم  قَالَ  يَاَدِة َواِجٌب، َويَِجُب إْحَداُث اْْلِ ٍد: نُوٌح ثِقَةٌ َمْشهُوٌر؛ فَاْْلَْخُذ بِهَِذِه الزِّ أَبُو ُمَحمَّ

ا  ا بُِصْفَرٍة َمعًّ خًّ ِ  -َوإِْن َكاَن َجاِهَلًّ  -لَِمْن أَْحَرَم فِي ُجبٍَّة ُمتََضمِّ َصلَّى  -ِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   لَْم يَأُْمْر بَِذلَِك إَّلَّ َمْن َجَمَعهَا.. -َم َّللاَّ

 ■ ِ ِ ْبِن ُعَمَر " أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ ا َمْولَى َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ نَافِعًّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْعفََراُن، ِمْن  نَهَى النَِّساَء فِي إْحَراِمِهنَّ َعْن اْلقُفَّاَزْيِن، َوالنِّقَاِب، َوَما َمسَّ » اْلَوْرُس َوالزَّ

، أَْو  -الثِّيَاِب َوْلتَْلبَْس بَْعَد َذلَِك َما أََحبَّْت ِمْن أَْلَواِن الثِّيَاِب  ، أَْو ُحلِيٍّ ِمْن ُمَعْصفٍَر، أَْو َخزٍّ

 «َسَراِويَل، أَْو قَِميٍص، أَْو ُخفٍّ 

ِ »عن اْبَن َعبَّاٍس قَاَل ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َخَطبَنَا َرُسوُل َّللاَّ بَِعَرفَاٍت فَقَاَل: َمْن  -لَّى َّللاَّ

ا فَْليَْلبَْس َسَراِويلَ   صحيح(«)لَْم يَِجْد نَْعلَْيِن فَْليَْلبَْس ُخفَّْيِن، َوَمْن لَْم يَِجْد إَزارًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َحِديُث َرُسوِل َّللاَّ فُهُ، فَْليَْلبَْس ََّل يَِحلُّ ِخََل  -َصلَّى َّللاَّ

ا اْلُخفَّاِن فََحِديُث اْبِن ُعَمَر فِيِه ِزيَاَدةُ اْلقَْطِع  َراِويَل َكَما ِهَي َوََّل َشْيَء فِي َذلَِك؛ َوأَمَّ السَّ

 يَاَدِة.َحتَّى يَُكونَا أَْسفََل ِمْن اْلَكْعبَْيِن َعلَى َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس فَََل يَِحلُّ ِخََلفُهُ، َوََّل تَْرُك الزِّ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحِديُث َرُسوِل َّللاَّ َراِويَل َكَما  -َصلَّى َّللاَّ ََّل يَِحلُّ ِخََلفُهُ، فَْليَْلبَْس السَّ

ا اْلُخفَّاِن فََحِديُث اْبِن ُعَمَر فِيِه ِزيَاَدةُ اْلقَْطِع َحتَّى يَُكونَا  ِهَي َوََّل َشْيَء فِي َذلَِك؛ َوأَمَّ

يَاَدِة.أَْسفََل مِ   ْن اْلَكْعبَْيِن َعلَى َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس فَََل يَِحلُّ ِخََلفُهُ، َوََّل تَْرُك الزِّ

ا فَْليَْلبَسْ ■   َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب " إَذا لَْم يَِجْد النَّْعلَْيِن لَبَِس اْلُخفَّْيِن، َوإِْن لَْم يَِجْد إَزارًّ

َراِويَل.) َوَصحَّ أَْيضًّ   ا َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن قَْولِِه(السَّ

ا َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إَذا لَْم يَِجْد اْلُمْحِرُم النَّْعلَْيِن فَْليَْلبَْس اْلُخفَّْيِن َوْليَْقطَْعهَُما َحتَّى يَُكونَ ■ 

 أَْسفََل ِمْن اْلَكْعبَْيِن.
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ِ ْبَن ُعْرَوةَ َسأََل ُعْرَوةَ ْبَن ال■  بَْيِر َعْن الثَّْوِب اْلَمْصبُوِغ إَذا ُغِسَل َحتَّى أَنَّ َعْبَد َّللاَّ زُّ

ْعفََراِن لِْلُمْحِرِم  -َذهََب لَْونُهُ   فَنَهَاهُ َعْنهُ. -يَْعنِي بِالزَّ

ْحَراِم فِيِه إَذا ُغِسَل.)ضعيف منقطع(■  عن إْبَراِهيَم َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن إبَاَحةَ اْْلِ

مِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َواْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ إبَاَحةَ لِبَاِس اْلُخفَّْيِن بََِل َضُروَرٍة َعْن َعائَِشةَ أُ ■ 

َجاِل.  لِْلُمْحِرِم ِمْن الرِّ

 َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس: إبَاَحةَ اْلقُفَّاَزْيِن لِْلَمْرأَِة.■ 

ا.َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلمُ ■  ، َواْبِن ُعَمَر أَْيضًّ  ْؤِمنِيَن نَْهَي اْلَمْرأَِة َعْن اْلقُفَّاَزْيِن، َوَعْن َعلِيٍّ

ْحَراِم[م  727]َمْسأَلَةٌ اْلُغْسل ِعْنَد اْْلِ

ا إَّلَّ َعلَى النُّفََساِء  َجاِل َوالنَِّساِء، َولَْيَس فَْرضًّ ْحَراِم لِلرِّ   َوْحَدهَاَونَْستَِحبُّ اْلُغْسَل ِعْنَد اْْلِ

َد ْبَن أَبِي بَْكٍر بِاْلبَْيَداِء فََذَكَر أَبُو بَْكٍر َذلَِك »َعْن ■  أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس: أَنَّهَا َولََدْت ُمَحمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَِرُسوِل َّللاَّ  « .فَقَاَل: ُمْرهَا فَْلتَْغتَِسْل ثُمَّ تُِهلُّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْحَراِم[م]َمْسأَلَةٌ التَّ   727طَيُُّب ِعْنَد اْْلِ

ْحَراِم بِأَْطيََب َما يَِجَدانِِه ِمْن اْلَغالِيَِة َوا ُجِل أَْن يَتَطَيَّبَا ِعْنَد اْْلِ ْلبَُخوِر َونَْستَِحبُّ لِْلَمْرأَِة َوالرَّ

 ِهَما.بِاْلَعْنبَِر، َوَغْيِرِه؛ ثُمَّ ََّل يُِزيََلنِِه َعْن أَْنفُِسِهَما َما بَقَِي َعلَيْ 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول:جمهور الصحابة وابن الحنفية وعمر بن عبد العزيز وعروة ■

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر  بن الزبير واْلسود بن يزيد َوَخاِرَجةُ ْبُن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت، َواْلقَاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

ِ اْبنَا َعبْ  يِق، َوَسالٌِم، َوَعْبُد َّللاَّ دِّ ِ ْبِن ُعَمَر، َواْبُن ِشهَاٍب، َوأَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد الصِّ ِد َّللاَّ

، َواْبِن ُجَرْيٍج، َواْستََحبَّهُ ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ أَيُّ ِطيٍب َكاَن ِعْنَد  ْحَمِن وإْبَراِهيَم النََّخِعيِّ الرَّ

ْحَراِم قَْبَل اْلُغْسِل َوبَْعَدهُ، َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَ  ِد ْبِن اْْلِ ةَ، َوأَبِي يُوُسَف، َوُزفََر، َوُمَحمَّ

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن،  اْلَحَسِن فِي أَْشهَِر قَْولَْيِه، َوقَْوُل الشَّافِِعيِّ

 َوَجِميِع أَْصَحابِِهْم(

، َوَسِعيِد بْ ■ ْهِريِّ ِد ْبِن يكره التطيب للمحرم.) قول َعطَاٍء، َوالزُّ ِن ُجبَْيٍر، َوُمَحمَّ

ا قَاَل: إْن تََطيََّب قَْبَل إْحَراِمِه َوقَْبَل  ِد ْبِن اْلَحَسِن إَّلَّ أَنَّ َمالِكًّ ِسيِريَن، َوَمالٍِك ، َوُمَحمَّ

 إفَاَضتِِه، فَََل َشْيَء َعلَْيِه(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َعْن النَّبِيِّ ■ » ِ؟ قَاَل:  - َصلَّى َّللاَّ أَنَّهُ قِيَل: َمْن اْلَحاجُّ يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ضعيف() َرَواهُ إْبَراِهيُم ْبُن يَِزيَد، َوهَُو َساقِطٌ ََّل يُْحتَجُّ بَِحِديثِِه(«)اْْلَْشَعُث التَّفِلُ 

ِ  َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت َكأَنِّي أَْنظُُر إلَى َوبِيِص الطِّيِب فِي■   -َمفَاِرِق َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َوهَُو ُمْحِرٌم.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعائَِشةَ قَالَْت: َرأَْيت الطِّيَب فِي َمْفِرِق َرُسوِل َّللاَّ بَْعَد ثَالِثٍَة  -َصلَّى َّللاَّ

 َوهَُو ُمْحِرٌم.)صحيح(

ِ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ُكْنت أَُطيُِّب َرُسوَل َّللاَّ قَْبَل  -َصلَّى َّللاَّ

 أَْن يُْحِرَم، َويَْوَم النَّْحِر، قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيِت بِِطيٍب فِيِه ِمْسٌك.
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بَْيرِ ■ ُ َعلَْيِه  -ْيٍء طَيَّْبِت النَّبِيَّ قَاَل: قُْلت لَِعائَِشةَ: بِأَيِّ شَ  عن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ َصلَّى َّللاَّ

 ؟ قَالَْت: بِأَْطيَِب الطِّيِب ِعْنَد ِحلِِّه َوَحَرِمِه.)صحيح(-َوَسلََّم 

ُخ ِجبَاهَنَا بِاْلِمْسِك اْلُمطَيَِّب قَْبَل أَْن نُْحِرَم، ثُمَّ ■   َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ُكنَّا نَُضمِّ

ِ نُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْحِرَم َونَْحُن َمَع َرُسوِل َّللاَّ فَنَْعَرُق فَيَِسيُل َعلَى ُوُجوِهنَا فَََل  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْنهَانَا َعْنهُ النَّبِيُّ   .)صحيح(-َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبِن ُعَمَر: قَالَْت َعائَِشةُ ■ ِ عن َسالُِم ْبُن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -: أَنَا َطيَّْبت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوُسنَّةُ َرُسوِل َّللاَّ  أََحقُّ أَْن تُتَّبََع.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

ِه فِي قال المؤلف: هََكَذا نَصُّ َكََلِم َسالٍِم فِي اْلَحِديِث َولَْم تَتَّبِْع َما َجاَء َعْن أَ  بِيِه َوَجدِّ

 َذلَِك.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: طَيَّْبُت َرُسوَل َّللاَّ ْحَراِمِه  -َصلَّى َّللاَّ ْحََللِِه َوِْلِ ِْلِ

 تَْعنِي لَْيَس لَهُ بَقَاٌء. -ِطيبًّا ََّل يُْشبِهُ ِطيبَُكْم هََذا 

ْن  هَِذِه لَْفظَةٌ لَْيَسْت ِمنْ  قال المؤلف: َكََلِمهَا بََِل َشكٍّ بِنَصِّ اْلَحِديِث َوإِنََّما هَُو ظَنٌّ ِممَّ

 -ُدونَهَا، َوالظَّنُّ أَْكَذُب اْلَحِديِث؛ َوقَْد َصحَّ َعْنهَا ِمْن طَِريِق َمْسُروٍق، َوَعْلقََمةَ، َواْْلَْسَوِد 

بَْعَد  -َعلَْيِه السَََّلُم  -الطِّيَب فِي َمْفِرقِِه أَنَّهَا قَالَْت: إنَّهَا َرأَْت  -َوهُْم النُُّجوُم الثََّواقُِب 

ُب ِرَوايَةَ هَُؤََّلِء َعْنهَا أَنَّهَا َرأَْت بَِعْينِهَا بِِرَوايَةِ  ْن يَُكذِّ  ثَََلثَِة أَيَّاٍم َوََّل َضْعَف أَْضَعُف ِممَّ

اِس بِظَنٍّ ظَنَّهُ.. َواَلَِّذي يَِجُب أَْن يُ  ْحَمَل َعلَْيِه قَْولُهَا " ََّل يُْشبِهُ ِطيبَُكْم أَبِي ُعَمْيِر ْبِن النَّحَّ

هََذا " إْن َصحَّ َعْنهَا: َعلَى أَنَّهُ أَْطيَُب ِمْن ِطيبِنَا، ََّل يَُجوُز َغْيُر هََذا لِقَْولِهَا الَِّذي أَْوَرْدنَاهُ 

 ".. بِأَْطيَِب الطِّيبِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْنهَا آنِفًّا " أَنَّهَا طَيَّبَْتهُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن تَقُوُل: طَيَّْبُت َرُسوَل َّللاَّ فَطَاَف فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ا.  نَِسائِِه ثُمَّ أَْصبََح ُمْحِرمًّ

 قال المؤلف: قَاَل: فََصحَّ َعْنهُ أَنَّهُ اْغتََسَل فََزاَل َذلَِك الطِّيُب َعْنهُ.

ُب ظَنَّ نَُعوُذ بِ  ِ ِمْن اْلهََوى َوَما يُْحَمُل َعلَْيِه ِمْن اْلُمَكابََرِة لِْلَحقِّ بِالظَّنِّ اْلَكاِذِب، َويَُكذِّ اّلَِلَّ

ُد ْبُن اْلُمْنتَِشِر بِأَ  ْن ََّل يُْعَدُل ُمَحمَّ َحٍد هََذا الظَّانِّ َما َرَواهُ ُكلُّ َمْن َذَكْرنَا قَْبُل َعْن َعائَِشةَ ِممَّ

ِعْنَد إْحَراِمِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لَْو اْنفََرَد، فََكْيَف إَذا اْجتََمُعوا؟ ِمْن أَنَّهَا طَيَّبَْتهُ  ِمْنهُمْ 

ْحََللِِه قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيِت  َوَما َرَواهُ َمْن َرَواهُ ِمْنهُْم ِمْن أَنَّهَا َرأَْت الطِّيَب فِي  -َوِْلِ

 بَْعَد ثَالِثٍَة ِمْن إْحَراِمِه.. -السَََّلُم َعلَْيِه  -َمفَاِرقِِه 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عنَّ َصْفَواَن ْبَن يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ أَنَّ أَبَاهُ َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِاْلِجْعَرانَِة َوَعلَى َرُسوِل َّللاَّ ٌب قَْد أَظَلَّ بِِه َعلَْيِه َمَعهُ نَاٌس ثَوْ  -َصلَّى َّللاَّ

ٌخ بِِطيٍب فَقَاَل: يَا َرُسوَل  ِمْن أَْصَحابِِه فِيِهْم ُعَمُر إْذ َجاَءهُ َرُجٌل َعلَْيِه ُجبَّةُ ُصوٍف ُمتََضمِّ

َخ بِِطيٍب؟ فََجاءَ  ِ َكْيف تََرى فِي َرُجٍل أَْحَرَم بُِعْمَرٍة فِي ُجبٍَّة بَْعَدَما تََضمَّ هُ اْلَوْحُي فََذَكَر َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَخبََر. َوفِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا الطِّيُب الَِّذي بِك فَاْغِسْلهُ  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل لَهُ أَمَّ

كَ  ا اْلُجبَّةُ فَاْنِزْعهَا ثُمَّ اْصنَْع فِي ُعْمَرتَِك َما تَْصنَُع فِي َحجِّ اٍت، َوأَمَّ  صحيح(«)ثَََلَث َمرَّ

ا اْلَعَجُب فَإِنَّهُ َكاَن  ةَ لَهُْم فِيِه، أَمَّ قال المؤلف: فِي اْحتَِجاِجِهْم بِهََذا اْلَخبَِر ِعْبَرةٌ َوََّل ُحجَّ

فِي اْلِجْعَرانَِة َكَما ُذِكَر فِي اْلَحِديِث َوُعْمَرةُ اْلِجْعَرانَِة َكانَْت إْثَر فَْتِح َمكَّةَ ُمتَِّصلَةٌ بِِه فِي 
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ْلقَْعَدِة؟ ِْلَنَّ فَْتَح َمكَّةَ َكاَن فِي َشْهِر َرَمَضاَن، َوَكانَْت ُحنَْيٌن ُمتَِّصلَةًّ بِِه، ثُمَّ ُعْمَرةُ ِذي ا

نَِة َعتَّاُب ْبُن أَُسْيَد؛ ثُمَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْلِجْعَرانَِة ُمْنَصِرفُهُ  ِمْن ُحنَْيٍن؛ ثُمَّ َحجَّ تِْلَك السَّ

ةُ اْلَوَداِع فِي اْلَعاِم الثَّالِِث؛ َوَكاَن َكاَن َعاٌم قَا بٌِل فََحجَّ بِالنَّاِس أَبُو بَْكٍر؛ ثُمَّ َكانَْت َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تَطَيُُّب النَّبِيِّ  ِة اْلَوَداِع بَْعَد َحِديِث هََذا  -َصلَّى َّللاَّ َوأَْزَواُجهُ، َمَعهُ فِي َحجَّ

ُجِل بِأَْزيََد ِمْن عَ  ْن يَُعاِرُض آِخَر فِْعلِِه الرَّ ِل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اَمْيِن؛ فََمْن أَْعَجُب ِممَّ بِأَوَّ

فِْعلِِه هََذا؟ لَْو َصحَّ أَنَّ َحِديَث يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ فِيِه نَْهٌي َعْن الطِّيِب لِْلُمْحِرِم، َوهََذا ََّل يَِصحُّ 

ُ  -لَهُْم    تََعالَى.لَِما نَْذُكُرهُ إْن َشاَء َّللاَّ

ِ »َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْعلَى َعْن أَبِيِه ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا َكاَن  -َصلَّى َّللاَّ لَمَّ

ِ إنِّي أَْهلَْلتُ  ٌخ بَِخلُوٍق َوَعلَْيِه ُمقَطََّعاٌت فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ  بِاْلِجْعَرانَِة أَتَاهُ َرُجٌل ُمتََضمِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بُِعْمَرٍة فََكْيَف تَأُْمُرنِي؟ َوأُْنِزَل َعلَى َرُسوِل َّللاَّ فََدَعانِي ُعَمُر  -َصلَّى َّللاَّ

ِ قَاَل: َما ُكْنَت  ائُِل؟ هَا أَنَا َذا يَا َرُسوَل َّللاَّ َي َعْنهُ قَاَل: أَْيَن السَّ ا ُسرِّ فَنَظَْرت إلَْيِه فَلَمَّ

َك؟ قَاَل: أَْنِزُع ثِيَابِي هَِذِه َوأَْغِسُل هََذا َعنِّي؟ قَاَل: فَاْصنَْع فِي ُعْمَرتَِك تَْصنَُع فِي  َحجِّ

تِكَ   صحيح(«)ِمْثَل َما تَْصنَُع فِي َحجَّ

ِ، َواْبُن َعبَّاٍس،  قال المؤلف: َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر ِمْن التَّابِِعيَن َصِحَب َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 َمَر، فَقَْد بَيََّن أَنَّ َذلَِك الطِّيَب إنََّما َكاَن َخلُوقًّا.َواْبَن عُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلًّ أَتَى النَّبِيَّ »َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه ■  َصلَّى َّللاَّ

فٌِّر َرْأَسهُ َولِْحيَتَهُ َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ فَقَاَل: يَا َوهَُو بِاْلِجْعَرانَِة قَْد أَهَلَّ بِاْلُعْمَرِة َوهَُو ُمصَ  -

ِ إنِّي أَْحَرْمُت بُِعْمَرٍة َوأَنَا َكَما تََرى؟ فَقَاَل: اْنِزْع َعْنَك اْلُجبَّةَ َواْغِسْل َعْنَك  َرُسوَل َّللاَّ

َك فَاْصنَْعهُ فِي ُعْمَرتِكَ  ا فِي َحجِّ ْفَرةَ، َوَما ُكْنَت َصانِعًّ  ح(صحي«)الصُّ

اُم ْبُن يَْحيَى، َوقَْيُس ْبُن َسْعٍد ُكلُّهُْم َعْن َعطَاٍء  قال المؤلف: فَاتَّفََق َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َوهَمَّ

ا بَِخلُوٍق  خًّ ِة نَْفِسهَا َعْن َصْفَواَن ْبِن يَْعلَى ْبِن أَُميَّةَ َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َكاَن ُمتََضمِّ فِي هَِذِه اْلقِصَّ

ْعفََراُن ،َوهَُو الصُّ  ةًّ فِي  -ْفَرةُ نَْفُسهَا، َوهَُو الزَّ َجاِل َعامَّ بََِل ِخََلٍف َوهَُو ُمْحِرٌم َعلَى الرِّ

ا بِِخََلِف َسائِِر الطِّيِب..  ُكلِّ َحاٍل، َوَعلَى اْلُمْحِرِم أَْيضًّ

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه وَ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ أَْن يَتََزْعفََر  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُجلُ   صحيح(«)الرَّ

ِ »اْبَن ُعَمَر يَقُول: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ْعفََراِن  -َصلَّى َّللاَّ َعْن اْلَوْرِس َوالزَّ

 صحيح(«)قَاَل: فَقُْلُت: لِْلُمْحِرِم؟ قَاَل: نََعمْ 

ةُ أَنَّهَا َكانَْت تَُغلُِّف رَ ■  ْأَس َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن بِاْلِمْسِك، َواْلَعْنبَِر ِعْنَد عن َذرَّ

ْحَراِم.)صحيح(  اْْلِ

ْن هَِذِه؟ فَقَاَل ُمَعاِويَةُ: ِمنِّي ■  َوَجَد ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِريَح ِطيٍب بِالشََّجَرِة فَقَاَل: ِممَّ

ُر، َوقَاَل: ِمْنك لََعْمِري أَْقَسْمت َعلَْيك لَتَْرِجَعن إلَى أُمِّ طَيَّبَْتنِي أُمُّ َحبِيبَةَ فَتََغيَّظَ َعلَْيِه ُعمَ 

َحبِيبَةَ، فَْلتَْغِسْلهُ َعْنك َكَما طَيَّبَْتَك؛ َوأَنَّهُ قَاَل: إنََّما اْلَحاجُّ اْْلَْشَعُث، اْْلَْدفَُر، 

 اْْلَْشَعُر.)صحيح(

: أَنَّ ُعمَ ■  يُح؟ َعْن بَِشيِر ْبِن يََساٍر اْْلَْنَصاِريِّ ْن هَِذِه الرِّ َر َوَجَد ِريَح ِطيٍب فَقَاَل: ِممَّ
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فَقَاَل اْلبََراُء ْبُن َعاِزٍب: ِمنِّي يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، قَاَل: قَْد َعلِْمنَا أَنَّ اْمَرأَتَك َعِطَرةٌ إنََّما 

، اْْلَْدفَُر، اْْلَْغبَُر.  اْلَحاجُّ

ْحَراِم فَأََمَرهُ أَْن يَْغِسَل َرْأَسهُ بِِطيٍن.أَنَّ ُعْثَماَن َرأَى َرُجَلًّ قَْد تَ ■   َطيََّب ِعْنَد اْْلِ

ِ ْبُن َجْعفٍَر يَتََطيَُّب بِاْلِمْسِك ■  : أَنَّهُ قَاَل: َكاَن َعْبُد َّللاَّ ْعبِيِّ ِد ْبِن قَْيٍس َعْن الشَّ عن ُمَحمَّ

 ِعْنَد إْحَراِمِه.

ِد ْبِن اْلُمْنتَِشِر قَاَل: َسِمعْ ■  ت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: َْلَْن أُْصبَِح َمْطلِي ًّا بِقَِطَراٍن أََحبُّ عن ُمَحمَّ

ا أَْنَضُح ِطيبًّا.  إلَيَّ ِمْن أَْن أُْصبَِح ُمْحِرمًّ

ْحَراِم؟ ■  ْحَمِن َعْن أَبِيِه قَاَل: َسأَْلت اْبَن ُعَمَر َعْن الطِّيِب ِعْنَد اْْلِ َعْن ُعيَْينَةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 آُمُر بِِه َوََّل أَْنهَى َعْنهُ.فَقَاَل: ََّل 

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: َدَعْوت َرُجَلًّ َوأَنَا َجالٌِس بَِجْنِب أَبِي فَأَْرَسْلته ■  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ْحَراِم؟ َوقَْد َعلِْمت قَْولَهَا َولَِكْن أَْحبَ  ْبت أَْن يَْسَمَعهُ إلَى َعائَِشةَ أَْسأَلُهَا َعْن الطِّيِب ِعْنَد اْْلِ

ْحَراِم فَأَِصْب َما  أَبِي فََجاَءنِي َرُسولِي فَقَاَل: إنَّ َعائَِشةَ تَقُوُل: ََّل بَأَْس بِالطِّيِب ِعْنَد اْْلِ

ِ ْبُن ُعَمَر.)صحيح(  بََدا لَك؟ فََصَمَت َعْبُد َّللاَّ

َجَع َعْن َكَراهَتِِه ُجْملَةًّ َولَْم يُْنِكْر بَيَاٌن فِي أَنَّهُ قَْد رَ  -بِأََصحِّ إْسنَاٍد  -قال المؤلف: هََذا 

ِ ْبِن ُعَمَر، َولَْم يَْبَق لَهُْم إَّلَّ ُعْثَماُن َوْحَدهُ   ..اْستِْحَسانَهُ فََسقَطَ تََعلُّقُهُْم بُِعَمَر، َوبَِعْبِد َّللاَّ

ِمْن َخلُوِق اْلَكْعبَِة َوهَُو َعْن َصالِِح ْبِن َحيَّاَن قَاَل: َرأَْيت أَنََس ْبَن َمالٍِك أََصاَب ثَْوبَهُ ■ 

 ُمْحِرٌم فَلَْم يَْغِسْلهُ.

، َوالذَِّريَرِة لَِحَرِمِه ■  كِّ َعْن َعائَِشةَ بِْنِت َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص قَالَْت: طَيَّْبت أَبِي بِالسُّ

 ِحيَن أَْحَرَم، َولِِحلِِّه قَْبَل أَْن يَُزوَر، أَْو يَطُوَف.

ْحَراِم. َعْن أَبِي َسِعيدٍ ■   اْلُخْدِريِّ أَنَّهُ َكاَن يَُدهَُّن بِاْلبَاِن ِعْنَد اْْلِ

ْحَراِم.■   َعْن ُمْسلٍِم اْلبَِطيِن أَنَّ اْلُحَسْيَن ْبَن َعلِيٍّ أََمَر أَْصَحابَهُ بِالطِّيِب ِعْنَد اْْلِ

ْيبَانِيِّ قَاَل: َسأَْلنَا أَبَا َذرٍّ بِال■  ةَ ْبِن َخالٍِد الشَّ بََذِة بِأَيِّ َشْيٍء يَُدهَُّن اْلُمْحِرُم؟ قَاَل: َعْن ُمرَّ رَّ

ْهِن.  بِالدُّ

بَْيِر َوفِي َرْأِسِه َولِْحيَتِِه َوهَُو ُمْحِرٌم َما لَْو ■  ِ ْبَن الزُّ َحى قَاَل: َرأَْيت َعْبَد َّللاَّ َعْن أَبِي الضُّ

تََّخَذ ِمْنهُ َرْأَس َماٍل.  َكاَن لَِرُجٍل ََّلِ

ِم؟ َعْن ُعيَْينَةَ ■  ْحَمِن َعْن أَبِيِه قَاَل: َسأَْلت اْبَن َعبَّاٍس َعْن الطِّيِب اْلُمَحرَّ ْبِن َعْبِد الرَّ

 فَقَاَل: إنِّي َْلَُسْغِسُغهُ فِي َرْأِسي قَْبَل أَْن أُْحِرَم ثُمَّ أُِحبُّ بَقَاَءهُ.

ا بِالطِّيِب ِعْنَد ا ْحَراِم َويَْوَم النَّْحِر قَْبَل أَْن يَُزوَر.َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكاَن ََّل يََرى بَأْسًّ  ْْلِ

 727]َمْسأَلَةٌ النِّيَّة فِي اْلُعْمَرة[م

 ِ ُ َعلَْيِه  -ثُمَّ يَقُولُوَن: لَبَّْيَك بُِعْمَرٍة، أَْو يَْنِويَاِن َذلَِك فِي أَْنفُِسِهَما لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 َونَْستَِحبُّ أَْن يَُكوَن َذلَِك إْثَر َصََلِة فَْرٍض أَْو نَافِلٍَة.« اُل بِالنِّيَّاتِ إنََّما اْْلَْعمَ » -َوَسلََّم 

 726]َمْسأَلَةٌ مس الطَّيِّب لِْلُمْحِرِم[م

ا  ؛ أَمَّ ثُمَّ يَْجتَنِبَاِن تَْجِديَد قَْصٍد إلَى الطِّيِب فَإِْن َمسَّهَُما ِمْن ِطيِب اْلَكْعبَِة َشْيٌء لَْم يَُضرَّ

ا إْن َمسَّهُ َشْيٌء ِمْن ِطيِب اْلَكْعبَِة أَْو اجْ  تِنَاُب اْلقَْصِد إلَى الطِّيِب فَََل نَْعلَُم فِيِه ِخََلفًّا، َوأَمَّ
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ينَا َعْن أَنٍَس َكَما َذَكْرنَا أَنَّهُ  َغْيِرهَا َعْن َغْيِر قَْصٍد، فَِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت فِيِه نَْهٌي، َوقَْد ُروِّ

 يَْغِسْلهُ؛ َوبِِه قَاَل َعطَاٌء، َوُسئَِل َعْن َذلَِك؟ فَقَاَل: لَْيَس َعلَْيِه أَْن يَْغِسلَهُ. أََصابَهُ فَلَمْ 

 727]َمْسأَلَةٌ تَْغِطيَة الرأس لِْلُمْحِرِم[م

ُجُل َوْجهَهُ بَِما هَُو ُمْلتَِحٌف بِِه أَْو بَِغْيِر َذلَِك َوََّل َكَراهَةَ  فِي َذلَِك؛  َوََّل بَأَْس أَْن يَُغطَِّي الرَّ

 َوََّل بَأَْس أَْن تَْسُدَل اْلَمْرأَةُ الثَّْوَب ِمْن َعلَى َرْأِسهَا َعلَى َوْجِههَا.

 ِ ا أَْمُر اْلَمْرأَِة، فَِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَمَّ إنََّما نَهَاهَا َعْن النِّقَاِب؛ َوََّل  -َصلَّى َّللاَّ

ا اللِّثَاُم فَإِنَّهُ يَُسمَّى السَّْدُل نِقَابًّ  ا فَإِْن َكاَن " اْلبُْرقُُع " يَُسمَّى نِقَابًّا، لَْم يَِحلَّ لَهَا لِبَاُسهُ؛ َوأَمَّ

َم َعلَْيُكْم{  َل لَُكْم َما َحرَّ ُ تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ ؛ فَََل يَِحلُّ لَهَا ،َوقَْد قَاَل َّللاَّ نِقَاٌب بََِل َشكٍّ

 [٥٥٢]اْلنعام: 

 -هاء:أقوال الفق

قول المؤلف بإباحة تغطية المحرم وجهه هو قول: َعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد، ■

، َوأَبِي  ، َوالشَّافِِعيِّ ٍد ،وُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ ، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ َوَعْلقََمةَ، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم.

 جهه وليس عليه في ذلك فدية وَّل صدقة.)مالك(يكره للمحرم تغطية و■

 ََّل يَُغطِّي اْلُمْحِرُم َوْجهَهُ فَإِْن فََعَل فََعلَْيِه اْلفِْديَةُ.)أبو حنيفة وأصحابه(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ  أَنَّ َرُجَلًّ أَْوقََصْتهُ َراِحلَتُهُ َوهَُو ُمْحِرٌم فََماَت، فَقَاَل َرُسولُ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■   -َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُروا َوْجهَهُ َوََّل  -َصلَّى َّللاَّ اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر، َوَكفِّنُوهُ فِي ثَْوبَْيِه، َوََّل تَُخمِّ

 صحيح(«)َرْأَسهُ فَإِنَّهُ يُْبَعُث يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُملَبِّيًّا

َم ََّل يَْلَزُمهُ َكْشُف َوْجِهِه، َوإِنََّما يَْلَزُمهُ َكْشُف قال المؤلف: َونَْحُن نَقُوُل: إنَّ اْلَحيَّ اْلُمْحرِ 

َر َوْجهُهُ َوََّل َرْأسُ  ا َوهَُو أَْن ََّل يَُخمَّ ا َزائِدًّ ُ تََعالَى لَهُ ُحْكمًّ هُ َرْأِسِه فَقَْط؛ فَإَِذا َماَت أَْحَدَث َّللاَّ

ا يَْفَعُل{ ]اْلنبياء:  ا [ تََعالَى، َواْلقِ ٢٢}َّل يُْسأَُل َعمَّ يِن َشْرعًّ يَاُس َضََلٌل، َوِزيَاَدةٌ فِي الدِّ

ُ تََعالَى..  لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر قَاَل: َرأَى اْبُن ُعَمَر اْمَرأَةًّ قَْد َسَدلَْت ثَْوبَهَا َعلَى َوْجِههَا ■   -َعْن ُمَحمَّ

ِ  -َوِهَي ُمْحِرَمةٌ   نََّما ُحْرَمةُ اْلَمْرأَِة فِي َوْجِههَا.فَقَاَل لَهَا: اْكِشفِي َوْجهَك فَإ

يِق َكانَْت تَُغطِّي َوْجهَهَا َوِهَي ■  دِّ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت اْلُمْنِذِر أَنَّ أَْسَماَء بِْنَت أَبِي بَْكٍر الصِّ

 ُمْحِرَمةٌ.

تَْلبَُس اْلُمْحِرَمةُ؟ فَقَالَْت: ََّل  َعْن ُمَعاَذةَ اْلَعَدِويَِّة قَالَْت: َسأَْلت َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن َما■ 

ا َذلَِك(  تَْنتَقُِب، َوََّل تَْلثُِم، َوتَْسُدُل الثَّْوَب َعلَى َوْجِههَا.)َوَعْن ُعْثَماَن أَْيضًّ

بَْيِر ■  َعْن اْلفَُرافَِصِة ْبِن ُعَمْيٍر قَاَل: َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، َوَزْيُد ْبُن ثَابٍِت، َواْبُن الزُّ

ُروَن ُوُجوهَهُْم َوهُْم ُمْحِرُموَن.  يَُخمِّ

ا َوْجهَهُ بِقَِطيفَِة ■ رًّ ِ ْبَن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ يَقُوُل: َرأَْيت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ُمَخمِّ عن َعْبَد َّللاَّ

 أُْرُجَواٍن بِاْلَعْرِج فِي يَْوٍم َصائٍِف َوهَُو ُمْحِرٌم.

■ ِ يَقُوُل: اْلُمْحِرُم يَُغطِّي ِمْن اْلُغبَاِر َويَُغطِّي َوْجهَهُ إَذا نَاَم َويَْغتَِسُل  عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ
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 َويَْغِسُل ثِيَابَهُ.)صحيح(

َراِن ُوُجوهَهَُما ■  بَْيِر أَنَّهَُما َكانَا يَُخمِّ ِ، َواْبِن الزُّ بَْيِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن أَبِي الزُّ

 َماِن.َوهَُما ُمْحرِ 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: اْلُمْحِرُم يَُغطِّي َما ُدوَن اْلَحاِجِب َواْلَمْرأَةُ تَْسُدُل ثَْوبَهَا ِمْن ■ 

 قِبَِل قَفَاهَا َعلَى هَاَمتِهَا.

 َعْن اْبِن ُعَمَر: ََّل يَُغطِّي اْلُمْحِرُم َوْجهَهُ.■ 

ْأِس فَََل تَُغطِِّه، َوقَاَل: إْحَراُم اْلَمْرأَِة فِي َوْجِههَا، َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: الذَّقَُن ِمْن ■  الرَّ

ُجِل فِي َرْأِسِه)صحيح(  َوإِْحَراُم الرَّ

 727]َمْسأَلَةٌ التَّْلبِيَة[م

ُكو ا فِي َحاِل الرُّ ْحَراِم فََما بَْعَدهُ َدائِمًّ ِب، َونَْستَِحبُّ أَْن يُْكثَِر ِمْن التَّْلبِيَِة ِمْن ِحيِن اْْلِ

ُجُل َواْلَمْرأَةُ َصْوتَهَُما بِهَا َوََّل بُدَّ، َوهَُو  َواْلَمْشِي، َوالنُُّزوِل، َوَعلَى ُكلِّ َحاٍل، َويَْرفَُع الرَّ

ةًّ  -فَْرٌض  َوِهَي: لَبَّْيَك، اللَّهُمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك إنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لَك َواْلُمْلُك ََّل  -َولَْو َمرَّ

 َك لَك.َشِري

 -أقوال الفقهاء:

 )التلبية فرض.)عطاء■

 -األحاديث واآلثار:

ِ »قَاَل  -عن أَبِي َداُود اْلَماِزنِيِّ َوهَُو بَْدِريٌّ ■  ُ َعلَْيِه  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا َكاَن بِِذي اْلُحلَْيفَِة َصلَّى فِي اْلَمسْ  -َوَسلََّم  ، فَلَمَّ ِجِد أَْربََع َرَكَعاٍت، ثُمَّ لَبَّى ُدبَُر فِي اْلَحجِّ

ا اْنبََعثَْت بِِه أَهَلَّ ثُمَّ َمَضى، ََلِة، ثُمَّ َخَرَج إلَى بَاِب اْلَمْسِجِد، فَإَِذا َراِحلَتُهُ قَائَِمةٌ فَلَمَّ  الصَّ

ا َعََل اْلبَْيَداَء أَهَلَّ   صحيح(«)فَلَمَّ

 هُ ِْلَنَّهُ فِْعٌل ََّل أَْمٌر.قال المؤلف: َوِمْن َحْيُث أَهَلَّ أَْجَزأَ 

ِ »عن ابن ُعَمَر قَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ يُِهلُّ ُملَبِّيًّا يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

« ُمْلَك ََّل َشِريَك لَكَ لَبَّْيَك، اللَّهُمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك ََّل َشِريَك لََك لَبَّْيَك إنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك، َوالْ 

 ََّل يَِزيُد َعلَى هَُؤََّلِء اْلَكلَِماِت ".)صحيح(

ِ تََعالَى فََحَسٌن، َوَمْن اْختََصَر  يَاَدةَ، َوَمْن َزاَد ِذْكَر َّللاَّ قال المؤلف: َوقَْد َرَوى َغْيُرهُ الزِّ

 َعلَى هَِذِه فََحَسٌن، ُكلُّ َذلَِك ِذْكٌر َحَسٌن.

ِ »هَُرْيَرةَ قَاَل: َعْن أَبِي ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن ِمْن تَْلبِيَِة َرُسوِل َّللاَّ لَبَّْيَك إلَهَ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَحقِّ 

 ■ ِ ِد ْبِن السَّائِِب َعْن أَبِيِه َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َخَلَّ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُد ُمْر أَْصَحابََك فَْليَْرفَُعوا أَْصَواتَهُْم بِالتَّْلبِيَةِ  َجاَءنِي ِجْبِريلُ »  صحيح(«)فَقَاَل لِي: يَا ُمَحمَّ

نَِّة؛  ْوِت، َوهََذا ِخََلٌف لِلسُّ قال المؤلف: هََذا أَْمٌر، َوقَاَل بَْعُض النَّاِس: يُْكَرهُ َرْفُع الصَّ

َذا َخطَأٌ َوتَْخِصيٌص بََِل َدلِيٍل، َوقَْد َكاَن النَّاُس َوقَاَل بَْعُضهُْم: ََّل تَْرفَُع اْلَمْرأَةُ ، )و(هَ 

هَاِت اْلُمْؤِمنِيَن َوََّل َحَرَج فِي َذلَِك..  يَْسَمُعوَن َكََلَم أُمَّ

ِ اْلُمَزنِي  قَاَل: َسِمْعت اْبَن ُعَمَر يَْرفَُع َصْوتَهُ بِالتَّْلبِيَِة َحتَّى أَنِّي ■  َعْن بَْكِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ
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 ْسَمُع َدِويَّ َصْوتِِه بَْيَن اْلِجبَاِل.َْلَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبي َحاِزٍم قَاَل: َكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ إَذا أَْحَرُموا لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

ْوَحاَء َحتَّى تُبَحَّ أَْصَواتُهُْم.  يَْبلُُغوا الرَّ

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسمِ ■  ٍد َعْن أَبِيِه قَاَل: َخَرَج ُمَعاِويَةُ لَْيلَةَ النَّفَِر فََسِمَع  َعْن َعْبِد الرَّ ْبِن ُمَحمَّ

َصْوَت تَْلبِيٍَة فَقَاَل: َمْن هََذا؟ قِيَل: َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن اْعتََمَرْت ِمْن التَّْنِعيِم فَُذِكَر َذلَِك 

 ْخبَْرته.)صحيح(لَِعائَِشةَ فَقَالَْت َعائَِشةُ: لَْو َسأَلَنِي َْلَ 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ََّل تَْرفَُع اْلَمْرأَةُ َصْوتَهَا بِالتَّْلبِيَِة .)ضعيف() إْبَراِهيَم ْبِن أَبِي َحبِيبَةَ ■ 

 َوهَُو َضِعيٌف(

أَبِي ِعيَسى  َعْن اْبِن ُعَمَر: لَْيَس َعلَى النَِّساِء أَْن يَْرفَْعَن أَْصَواتَهُنَّ بِالتَّْلبِيَِة.) ِعيَسى ْبنِ ■َ

ََ َضِعيٌف(  اْلَحنَّاِط

 737]َمْسأَلَةٌ اْلقَْصد إلَى اْلَحَجِر اأْلَْسَوِد َوتَْقبِيله[م

َوََّل َغْيَر فَإَِذا قَِدَم اْلُمْعتَِمُر، أَْو اْلُمْعتَِمَرةُ َمكَّةَ فَْليَْدُخََل اْلَمْسِجَد َوََّل يَْبَدآ بَِشْيٍء ََّل َرْكَعتَْيِن 

قَْصِد إلَى اْلَحَجِر اْْلَْسَوِد فَيُقَبََِّلنِِه، ثُمَّ يَْلقَيَاِن اْلبَْيَت َعلَى اْليََساِر َوََّل بُدَّ، ثُمَّ َذلَِك قَْبَل الْ 

اٍت  اٍت، ِمْنهَا ثَََلُث َمرَّ يَطُوفَاِن بِاْلبَْيِت ِمْن اْلَحَجِر اْْلَْسَوِد إلَى أَْن يَْرِجَعا إلَْيِه َسْبَع َمرَّ

افَاِت اْلبََواقِي َمْشيًّا، َوَمْن َشاَء أَْن يَُخبَّ فِي  َخبَبًّا َوهَُو َمْشيٌ  فِيِه ُسْرَعةٌ، َواْْلَْربَُع طَوَّ

ْكِن  ا َعلَى اْلَحَجِر إلَى الرُّ ْكِن اْْلَْسَوِد َمار ًّ افَاِت، َوِهَي اْْلَْشَواطُ ِمْن الرُّ الثَََّلِث الطَّوَّ

، ثُمَّ يَْمِشي ِرْفقًّا ِمْن اْليَمَ  انِيِّ إلَى اْْلَْسَوِد فِي ُكلِّ َشْوٍط ِمْن الثَََّلثَِة فََذلَِك لَهُ َوُكلََّما اْليََمانِيِّ

ا فَقَْط، فَإَِذا تَمَّ الطََّواُف  ْكُن اْليََمانِيُّ أَْيضًّ ا َعلَى اْلَحَجِر اْْلَْسَوِد قَبَََّلهُ، َوَكَذلَِك الرُّ َمرَّ

ا. -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْلَمْذُكوُر أَتَيَا إلَى َمقَاِم إْبَراِهيَم   فََصلَّيَا هُنَالَِك َرْكَعتَْيِن َولَْيَستَا فَْرضًّ

فَا فََصِعَدا َعلَْيِه، ثُمَّ هَبَطَا فَإَِذا َصاَرا فِي بَْطِن اْلَواِدي أَْسَرَع  ثُمَّ َخَرَجا َوََّل بُدَّ إلَى الصَّ

ُجُل اْلَمْشَي َحتَّى يَْخُرَج َعْنهُ ثُمَّ يَْمِشَي حَ  تَّى يَأْتَِي اْلَمْرَوةَ فَيَْصَعَد َعلَْيهَا ثُمَّ يَْنَحِدَر الرَّ

اٍت:  فَا ثُمَّ يَْرِجَع َكَذلَِك إلَى اْلَمْرَوِة هََكَذا َحتَّى يُتِمَّ َسْبَع َمرَّ َكَذلَِك َحتَّى يَْرِجَع إلَى الصَّ

ُجُل َرْأَسهُ، أَْو ِمْنهَا ثَََلٌث َخبَبًّا َوأَْربٌَع َمْشيًّا، َولَْيَس اْلَخبَُب بَْينَهُمَ  ا ، ثُمَّ يَْحلُِق الرَّ ا فَْرضًّ

ُر ِمْن َشْعِرِه  ْت اْلُعْمَرةُ َوَحلَّ  -يُقَصِّ ُر ِمْن َشْعِرهَا، َوقَْد تَمَّ َوََّل تَْحلُِق اْلَمْرأَةُ لَِكْن تُقَصِّ

ْحَراِم ِمْن لِبَاٍس َوَغْيِرِه. ْكنَْيِن فَُسنَّةٌ لَهَُما ُكلُّ َما َكاَن َحُرَم َعلَْيِهَما بِاْْلِ ا تَْقبِيُل الرُّ . َوأَمَّ

 ِ ا، ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت بَِذلَِك أَْمٌر، َوإِنََّما هَُو َعَمٌل ِمْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َولَْيَس فَْرضًّ َصلَّى َّللاَّ

ْكِن. َراِكبًّا يُِشيُر بِِمْحَجنٍ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَقَْط، َوقَْد طَاَف  -َوَسلََّم   فِي يَِدِه إلَى الرُّ

 -أقوال الفقهاء:

لَْيَس َعلَى النَِّساِء َرَمٌل.) اْبِن ُعَمَر، َوَعطَاٍء، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر، َوَمْكُحوٍل من ■ 

 طرق أَْكثرها ضعيف(

َمَل َشْيٌء.)روى عن ابن عباس وعطاء(■   لَْيَس َعلَى َمْن تََرَك الرَّ

 تلزمه فدية.)النخعي(■

لَْيَس َعلَى أَْهِل َمكَّةَ َرَمٌل، َوََّل َعلَى َمْن أَهَلَّ ِمْنهَا إَّلَّ أَْن يَِجيَء أََحٌد ِمْن أَْهِل َمكَّةَ  ■

 ِمْن َخاِرٍج.)الحسن وعطاء(
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 يجوز تنكيس الطواف بأن يجعل الكعبة على يمينه.)أبو حنيفة(■

 ، َوَمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن(السعي بين الصفا والمروة ليس فرضا.) َعطَاٍء، َوُمَجاِهدٍ ■

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ■  ا قَِدَم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ قَاَل اْلُمْشِرُكوَن إنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ا فَ  ُ يَْقَدُم َعلَْيُكْم قَْوٌم َوهَنَْتهُْم ُحمَّى يَْثِرَب َولَقُوا ِمْنهَا َشر ًّ َعلَْيِه  -َعزَّ َوَجلَّ نَبِيَّهُ  -أَْطلََع َّللاَّ

ََلُم  ْكنَْينِ  -السَّ  صحيح(«)َعلَى َذلَِك فَأََمَر أَْصَحابَهُ أَْن يَْرُملُوا َوأَْن يَْمُشوا َما بَْيَن الرُّ

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَْرُمُل الثَََّلَث َويَْمِشي اْْلَرْ ■  بََع َويَْزُعُم أَنَّ َرُسوَل َعْن نَافٍِع أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ  َكاَن يَْفَعُل َذلَِك.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

َمَل فِي  َمِل إنََّما هَُو فِي الثَََّلثَِة اْْلَْشَواِط اْْلَُوِل، َوأَنَّ الرَّ قال المؤلف: فَهََذا بَيَاُن الرَّ

 َجِميِع تِْلَك اْْلَْشَواِط َجائٌِز..

ِ »َعْن أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَِدْمُت َعلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َوهَُو ُمنِيٌخ بِاْلبَْطَحاِء فَقَاَل لِي: أََحَجْجَت؟ فَقُْلُت: نََعْم فَقَاَل: بَِم أَْهلَْلَت؟ قَاَل قُْلُت: لَبَّْيُت 

ِ  بِإِْهََلٍل َكإِْهََللِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ قَاَل: فَقَْد أَْحَسْنَت طُْف بِاْلبَْيِت،  -َصلَّى َّللاَّ

فَا َواْلَمْرَوِة َوأَِحلَّ   صحيح(«)َوبَْيَن الصَّ

ا. فَا َواْلَمْرَوِة فِي اْلُعْمَرِة فَْرضًّ  قال المؤلف: بِهََذا َصاَر السَّْعُي بَْيَن الصَّ

فَّا َواْلَمْرَوِة فَقَاَل: إْن أَْمِش َعْن َكثِيِر بْ ■  ِن ُجْمهَاَن قَاَل: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر يَْمِشي بَْيَن الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَْد َرأَْيت َرُسوَل َّللاَّ ِ  -َصلَّى َّللاَّ  -يَْمِشي، َوإِْن أَْسَع فَقَْد َرأَْيت َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   يَْسَعى.)صحيح( -َم َصلَّى َّللاَّ

عن َعطَاٍء: أَنَّهُ َسأََل َعْن اْلُمَجاِوِر إَذا أَهَلَّ ِمْن َمكَّةَ هَْل يَْسَعى اْْلَْشَواطَ الثَََّلثَةَ؟ قَاَل: ■ 

ا اْبُن َعبَّاٍس فَإِنَّهُ قَاَل: إنََّما َذلَِك َعلَى أَْهِل اآْلفَاِق.  إنَّهُْم يَْسَعْوَن قَاَل: فَأَمَّ

ا فََرَغ اْبُن َعْن مُ ■  بَْيِر، َواْبُن ُعَمَر فَاْعتََمَرا ِمْن اْلِجْعَرانَِة لَمَّ َجاِهٍد قَاَل: َخَرَج اْبُن الزُّ

بَْيِر نَادَ  ا َدَخَل اْبُن الزُّ ا ِعْنَد َزْمَزَم فَلَمَّ بَْيِر ِمْن بِنَاِء اْلَكْعبَِة قَاَل ُمَجاِهٌد: َوُكْنت َجالِسًّ اهُ الزُّ

بَْيِر السَّْبَع ُكلَّهُ.اْبُن ُعَمَر أَرْ   ِمْل الثَََّلَث اْْلَُوَل؟ فََرَمَل اْبُن الزُّ

َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس يَْقَرأُ: " فََمْن َحجَّ اْلبَْيَت أَْو اْعتََمَر فَََل ■ 

َف بِِهَما.  ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن ََّل يَطَّوَّ

 ِمْن اْبِن َعبَّاٍس ََّل إْدَخاٌل ِمْنهُ فِي اْلقُْرآِن. قال المؤلف: هََذا قَْولٌ 

ا: اْلُعْمَرةُ الطََّواُف بِاْلبَْيِت.■ َ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيضًّ

َف ■  َعْن َعاِصٍم اْْلَْحَوِل قَاَل: َسِمْعت أَنََس ْبَن َمالٍِك يَْقَرأُ فَََل ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن ََّل يَطَّوَّ

 ابن مسعود وأبي بن كعب( بِِهَما.)ومثله عن

ٌع.■  فَا َواْلَمْرَوِة: هَُما تَطَوُّ بَْيِر قَاَل فِي الطََّواِف بَْيَن الصَّ  َعْن اْبِن الزُّ

ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ ■  إيَجاَب فَْرِض السَّْعِي بَْيَن الصفا والمروة، َوقَالَْت  -َرِضَي َّللاَّ

فَا  ِ فََمْن َحجَّ اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فََل فِي قول َّللا تعالى : }إِنَّ الصَّ َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاَّ

َف بِِهَما{ ]البقرة:  إنََّما نََزلَْت فِي نَاٍس َكانُوا ََّل يَطُوفُوَن   [٥٥٨ُجنَاَح َعلَْيِه أَْن يَطَّوَّ

 ِ ْسََلُم طَاَف َرُسوُل َّللاَّ ا َكاَن اْْلِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.َصلَّ  -بَْينَهَُما؛ فَلَمَّ  ى َّللاَّ
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ْيد والوطء لِْلُمْحِرِم[م  737]َمْسأَلَةٌ الصَّ

ا يَُصاُد لِيُْؤَكَل، َوََّل َوْطٌء َكاَن لَهُ  َوََّل يَِحلُّ لِْلُمْحِرِم بِاْلُعْمَرِة أَْو بِاْلَحجِّ تََصيُُّد َشْيٍء ِممَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا َذَكْرنَا قَْبُل أَنَّ النَّبِيَّ َحََلَّلًّ قَْبَل إْحَراِمِه، َوََّل لِبَاُس َشْيٍء ِممَّ   -َصلَّى َّللاَّ

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المائدة:  ُ تََعالَى: }َّل تَْقتُلُوا الصَّ  [ .٢٥نَهَى َعْن لِبَاِس اْلُمْحِرِم، قَاَل َّللاَّ

{ ]البقرة: َوقَاَل تََعالَى: }فََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل فِي اْلحَ  ا ََّل ٥٢١جِّ [ َوهََذا أَْيضًّ

 ِخََلَف فِيِه.

 732بَِمكَّةَ[م ]َمْسأَلَةٌ أََراَد اْلُعْمَرةَ َوُهوَ 

ا ِمْن أَْهلِهَا، أَْو ِمْن َغْيِر أَْهلِهَا فَفَْرٌض  -َوهَُو بَِمكَّةَ  -قال ابن حزم:َوَمْن أََراَد اْلُعْمَرةَ  إمَّ

ْحَراِم بِهَا إلَى اْلِحلِّ َوََّل بُدَّ فَيَْخُرَج إلَى أَيِّ اْلِحلِّ َشاَء، َويُِهلُّ بِهَا َعلَْيِه أَْن يَْخُرَج  لِإْلِ

« ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْحَمِن ْبَن أَبِي بَْكٍر بِاْلُخُروِج ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ أََمَر َعْبَد الرَّ

فََوَجَب َذلَِك فِي « ِمْن اْلِجْعَرانَةِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َواْعتََمَر «»ْعتَِمَر ِمْنهُ َمكَّةَ إلَى التَّْنِعيِم لِيَ 

ةًّ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْلُعْمَرِة َخاصَّ  َوبِاّلَِلَّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■َ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْحَمِن أَ  -َصلَّى َّللاَّ َمَر َعْبَد الرَّ

بِأَْعلَى َمكَّةَ َحتَّى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أََخاهَا أَْن يُْعِمَرهَا ِمْن التَّْنِعيِم َواْنتَظََرهَا 
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ا َمْن أََراَد اْلَحجَّ فَإِنَّهُ إَذا َجاَء إلَى اْلِميقَاِت َكَما َذَكْرنَا فَََل يَْخلُو ِمْن  أَْن يَُكوَن َمَعهُ َوأَمَّ

بِِل، أَْو اْلبَقَِر، أَْو اْلَغنَِم، فَإِْن َكاَن ََّل هَْدَي  ا ِمْن اْْلِ هَْدٌي، أَْو لَْيَس َمَعهُ هَْدٌي، َواْلهَْدُي إمَّ

ُز لَهُ َغْيُر فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يُْحِرَم بُِعْمَرٍة ُمْفَرَدٍة َوََّل بُدَّ ََّل يَُجو -َوهََذا هَُو اْْلَْفَضُل  -َمَعهُ 

؛ أَْو بِقَِراِن َحجٍّ َوُعْمَرٍة فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَْفَسَخ إْهََللَهُ َذلَِك بُِعْمَرةٍ   َذلَِك؛ فَإِْن أَْحَرَم بَِحجٍّ

ْهََلَل بِاْلَحجِّ  هَا، ََّل يُْجِزئُهُ َغْيُر َذلَِك؛ ثُمَّ إَذا أََحلَّ ِمْنهَا اْبتََدأَ اْْلِ ا ِمْن  يَِحلُّ إَذا أَتَمَّ ُمْفَردًّ

 َوَهَذا يَُسمَّى: ُمتََمتًِّعا. َمكَّةَ 

بِِل، َوهَُو  َوإِْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌي َساقَهُ َمَع نَْفِسِه فَنَْستَِحبُّ لَهُ أَْن يُْشِعَر هَْديَهُ إْن َكاَن ِمْن اْْلِ

يُْدِميَهُ ثُمَّ يُقَلَِّدهُ، َوهَُو أَْن يَْربِطَ أَْن يَْضِربَهُ بَِحِديَدٍة فِي اْلَجانِِب اْْلَْيَمِن ِمْن َجَسِدِه َحتَّى 

ِم نَْعَلًّ فِي َحْبٍل َويَُعلِّقُهَا فِي ُعنُِق اْلهَْدِي َوإِْن َجلَّلَهُ بَِجلٍّ فََحَسٌن، فَإِْن َكاَن اْلهَْدُي ِمْن اْلَغنَ 

َكاَن ِمْن اْلبَقَِر فَََل إْشَعاَر فِيِه َوََّل فَََل إْشَعاَر فِيِه لَِكْن يُقَلُِّدهُ ُرْقَعةَ ِجْلٍد فِي ُعنُقِِه؛ فَإِْن 

 تَْقلِيَد َكانَْت لَهُ أَْسنَِمةٌ أَْو لَْم تَُكْن.

ا، ََّل يُْجِزئُهُ إَّلَّ َذلَِك َوََّل بُدَّ؛ َوإِْن قَاَل: لَبَّْيَك بَِحجٍّ  ثُمَّ يَقُوُل: لَبَّْيَك بُِعْمَرٍة َوَحجٍّ َمعًّ

ةًّ َوُعْمَرةًّ؛ أَْو نََوى ُكلَّ َذلَِك فِي نَْفِسِه، َولَْم يَْنِطْق َوُعْمَرٍة؛ أَْو لَبَّْيَك ُعْمرَ  ا، أَْو َحجَّ ةًّ َوَحج ًّ

، َوَمْن َساَق ِمْن اْلُمْعتَِمِريَن اْلهَْدَي فََعَل فِيِه  َوَهَذا يَُسمَّى: اْلقَِرانَ  بِِه فَُكلُّ َذلَِك َجائٌِز؛

ْشَعاِر، َوالتَّْقلِيِد َما َذَكْرنَ  ا؛ َونُِحبُّ لَهُ فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا أَْن يَْشتَِرطَ فَيَقُوَل ِعْنَد ِمْن اْْلِ

ا إْهََللِِه: اللَّهُمَّ إنَّ َمِحلِّي َحْيُث تَْحبُِسنِي، فَإِْن قَاَل َذلَِك فَأََصابَهُ أَْمٌر َما يَُعوقُهُ َعْن تََماِم مَ 

ْيَء َعلَْيِه؛ ََّل هَْدَي َوََّل قََضاَء إَّلَّ إْن َكاَن لَْم يَُحجَّ َخَرَج لَهُ ِمْن َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة أََحلَّ َوََّل شَ 

ْسََلِم َوُعْمَرتَهُ. ةَ اْْلِ  قَطُّ َوََّل اْعتََمَر فََعلَْيِه أَْن يَُحجَّ َحجَّ
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 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بأفضلية التمتع على القران هو قول:الحسن وعطاء ومجاهد وإسحاق ■

 بن راهويه.

ِ ْبُن اْلَحَسِن اْلقَاِضي، َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل(يباح فس■  خ الحج وَّل يجب.) ُعبَْيُد َّللاَّ

■)  َّل يجوز فسخ الحج إذا أهل به المحرم.) أبو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 بينما يقول المؤلف بوجوب فسخ الحج بعمرة على من َّل هدى له .⊙

ْفَراُد أَْفَضُل.)مالك ■  وأحد قولي الشافعي َوُكلُّ َذلَِك َجائٌِز ِعْنَدهَُما لَِمْن َساَق اْلهَْدَي اْْلِ

 َولَِمْن لَْم يَُسْقهُ(

ةًّ قَاَل: اْلقَِراُن أَْفَضُل؛ َوُكلُّ َذلَِك ِعْنَدهُ َجائٌِز َكَما َذَكْرنَا(■  التََّمتُُّع أَْفَضُل.)الشافعي َوَمرَّ

ْفَراُد.)أبو حنيفة َوُكلُّ َذلَِك َجائٌِز ِعْنَدهُ لَِمْن َساَق اْلهَْدَي اْلقَِراُن أَْفَضُل ثُمَّ التََّمتُّ ■  ُع ثُمَّ اْْلِ

 َولَِمْن لَْم يَُسْقهُ(

يكون إشعار البدن من الجانب اْليمن.)عروة بن الزبير والقاسم بن محمد َوهَُو قَْوُل ■

؛ َوأَبِي ُسلَْيَماَن(  الشَّافِِعيِّ

 اْْلَْيَسِر.)أبو يوسف ومحمد بن الحسن(يُْشِعُر فِي اْلَجانِِب ■ 

 يكره اْلشعار وهو مثلة.)أبو حنيفة(■

بُِل تُقَلَُّد، َوتُْشَعُر، َواْلَغنَُم ََّل تُقَلَُّد، َوََّل تُْشَعُر، َواْلبَقَُر تُقَلَُّد، َوََّل تُْشَعُر )سعيد بن ■  اْْلِ

 جبير(

 الِك َوَرأَى َمالٌِك إْشَعاَر اْلبَقَِر إْن َكانَْت لَهَا أَْسنَِمةٌ(تُقَلَُّد اْلَغنَُم .) أَبُو َحنِيفَةَ، َومَ  -ََّل ■ٌ 

بِِل، َواْلبَقَِر فَقَْط: َوََّل يُقَلَُّد: هَدْ ■  ِع ِمْن اْْلِ ُي ََّل يُقَلَُّد إَّلَّ هَْدُي اْلُمْتَعِة، َواْلقَِراِن، َوالتَّطَوُّ

ْيدِ  ْحَصاِر، َوََّل اْلِجَماِع، َوََّل َجَزاِء الصَّ  .)أبو حنيفة(اْْلِ

 يُقَلَُّد ُكلُّ هَْدٍي َويُْشَعُر.)مالك والشافعي وهو قول المؤلف(■ 

قول المؤلف بجواز اَّلشتراط في الحج هو قول: الحسن وعطاء وعلقمة واْلسود ■

 -وعبيدة السلماني وشريح القاضي وَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوَعطَاِء ْبِن يََساٍر، َوِعْكِرَمةَ 

: إْن َصحَّ اْلَخبَُر قُْلت بِِه ،َوهَُو قَْوُل أَْحَمُد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي َوقَاَل ا لشَّافِِعيُّ

 ُسلَْيَماَن(

 اْلُمْشتَِرطُ َوَغْيُر اْلُمْشتَِرِط َسَواٌء إَذا أَْحَصَر فَْليَْجَعْلهَا ُعْمَرةًّ.)سعيد بن جبير(■ 

اٍد ِمْثُل  اَّلشتراط في الحج ليس شيئا.)عروة بن■ الزبير َوَعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

 هََذا؛ َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َواْلَحنَفِيِّيَن(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل: َمْن أََراَد  -َصلَّى َّللاَّ

، َوَمْن أََراَد أَْن يُِهلَّ ِمْنُكْم أَ  ، أَْو ُعْمَرٍة فَْليَْفَعْل، َوَمْن أََراَد أَْن يُِهلَّ بَِحجٍّ فَْليُِهلَّ ْن يُِهلَّ بَِحجٍّ

 ِ ، قَالَْت َعائَِشةُ: فَأَهَلَّ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بُِعْمَرٍة فَْليُِهلَّ ، َوأَهَلَّ بِِه  -َصلَّى َّللاَّ بَِحجٍّ

نَاٌس َمَعهُ َوأَهَلَّ نَاٌس بِاْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة؛ َوأَهَلَّ نَاٌس بُِعْمَرٍة َوُكْنُت فِيَمْن أَهَلَّ 

 صحيح(«)بِاْلُعْمَرةِ 
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ُل أَْمِرِه  بِِذي اْلُحلَْيفَِة ِعْنَد اْبتَِداِء إْحَراِمِهْم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَهََذا أَوَّ

، إْذ هَُو نَصُّ اْلَحِديِث.َوإَِراَدتِِهْم  ْهََلَل بََِل َشكٍّ  اْْلِ

■ ِ ِ أَنَّهُ َحجَّ َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ َعاَم َساَق  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ا فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -اْلهَْدَي َمَعهُ، َوقَْد أَهَلُّوا بِاْلَحجِّ ُمْفَردًّ أَِحلُّوا : »-ى َّللاَّ

ُروا َوأَقِيُموا َحََلَّلًّ َحتَّى إَذا  فَا َواْلَمْرَوِة، َوقَصِّ ِمْن إْحَراِمُكْم فَطُوفُوا بِاْلبَْيِت، َوبَْيَن الصَّ

 « .ةًّ َكاَن يَْوُم التَّْرِويَِة فَأَِهلُّوا بِاْلَحجِّ َواْجَعلُوا الَِّذي قَِدْمتُْم بِهَا ُمْتعَ 

ِة النَّبِيِّ ■  ِ أَنَّهُ أَْخبََرهُ َعْن َحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ فَقَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

: لَْو أَنِّي اْستَْقبَْلُت ِمْن -َعلَْيِه السَََّلُم  -َحتَّى إَذا َكاَن آِخَر طََواٍف َعلَى اْلَمْرَوِة، قَاَل »

اْستَْدبَْرُت لَْم أَُسْق اْلهَْدَي َوَجَعْلتُهَا ُعْمَرةًّ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم لَْيَس َمَعهُ هَْدٌي فَْليَِحلَّ  أَْمِري َما

ِ أَلَِعاِمنَا هََذا أَْم لِ  ْْلَبَِد؟ َوْليَْجَعْلهَا ُعْمَرةًّ فَقَاَم ُسَراقَةُ ْبُن َمالِِك ْبِن ُجْعُشٍم فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ فََشبَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َك َرُسوُل َّللاَّ أََصابَِعهُ َواِحَدةًّ فِي اْْلُْخَرى َوقَاَل: َدَخلَْت  -َصلَّى َّللاَّ

تَْيِن، ََّل بَْل ِْلَبٍَد أَبَدٍ   صحيح(«)اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ َمرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -قال المؤلف: َوفِي اْلَحِديِث ..ٍ أَْمُرهُ  ُكلُّ َمْن ََّل هَْدَي َمَعهُ  -َم َصلَّى َّللاَّ

فَا بَِمكَّةَ؛ َوأَنَّهُ  ا بِأَْن يَِحلَّ بُِعْمَرٍة، َوأَنَّ هََذا هَُو آِخُر أَْمِرِه َعلَى الصَّ َعلَْيِه السَََّلُم  -ُعُمومًّ

يَْفَعْل َذلَِك هَُو، َوأَنَّ هََذا أَْخبََر بِأَنَّ التََّمتَُّع أَْفَضُل ِمْن َسْوِق اْلهَْدِي َمَعهُ، َوتَأَسََّف إْذ لَْم  -

ا؛ َوَمْن أََجاَز نَ  ْسَخ اْلُحْكَم )هَُو( بَاٍق إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة، َوَما َكاَن هََكَذا فَقَْد أَِمنَّا أَْن يُْنَسَخ أَبَدًّ

 ِ ُ  -َما هَِذِه ِصفَتُهُ فَقَْد أََجاَز اْلَكِذَب َعلَى َخبَِر َرُسوِل َّللاَّ َوهََذا  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ٌد؛ َوفِيِه أَنَّ اْلُعْمَرةَ قَْد َدَخلَْت فِي اْلَحجِّ  ُدهُ ُكْفٌر ُمَجرَّ َوهََذا هَُو قَْولُنَا ِْلَنَّ اْلَحجَّ ََّل  -تََعمُّ

ا أَْو بُِعْمَرٍة َمْقُرونَةٍ  َمٍة لَهُ يَُكوُن بِهَا ُمتََمتِّعًّ  َمَعهُ َوََّل َمِزيَد. يَُجوُز إَّلَّ بُِعْمَرٍة ُمتَقَدِّ

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصلَّى َرُسوُل َّللاَّ َونَْحُن َمَعهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ْبِح ثُمَّ  -بِاْلَمِدينَِة  ا َواْلَعْصَر بِِذي اْلُحلَْيفَِة َرْكَعتَْيِن ثُمَّ بَاَت بِهَا َحتَّى الصُّ  الظُّْهَر أَْربَعًّ

َ َوَسبََّح َوَكبََّر ثُمَّ أَهَلَّ بَِحجٍّ َوُعْمرَ  ٍة َرِكَب َحتَّى اْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ َعلَى اْلبَْيَداِء َحِمَد َّللاَّ

ا قَِدْمنَا أََمَر النَّاَس فََحلُّوا َحتَّى إَذا َكاَن يَْوُم التَّْرِويَِة أَهَلُّوا بِا « َحجِّ لْ َوأَهَلَّ النَّاُس بِِهَما، فَلَمَّ

 )صحيح(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ِة اْلَوَداِع  -َصلَّى َّللاَّ َعاَم َحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَْهلَْلنَا بُِعْمَرٍة، ثُمَّ قَاَل النَّبِيُّ  بِاْلَحجِّ : َمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌي فَْليُِهلَّ -َصلَّى َّللاَّ

ا  صحيح(«)َمَع اْلُعْمَرِة َوََّل يَِحلَّ َحتَّى يَِحلَّ ِمْنهَُما َجِميعًّ

ِ »َعْن أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَِدْمُت َعلَى َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْلُت بِإِْهََلِل النَّبِيِّ َوهَُو بِاْلبَْطَحاِء فَقَاَل: بَِم أَْهلَْلَت؟ قُْلُت: أَْهلَ   -َصلَّى َّللاَّ

، فَطُْفُت  فَا َواْلَمْرَوِة ثُمَّ ِحلَّ قَاَل: هَْل ُسْقَت ِمْن هَْدٍي؟ قُْلُت: ََّل، قَاَل: طُْف بِاْلبَْيِت َوبِالصَّ

فَا َواْلَمْرَوِة ثُمَّ أَتَْيُت اْمَرأَةًّ ِمْن قَ  فَُكْنُت « ْوِمي فََمَشطَْتنِي َوَغَسلَْت َرْأِسيبِاْلبَْيِت َوبِالصَّ

 أُْفتِي النَّاَس بَِذلَِك فِي إَماَرِة أَبِي بَْكٍر، َوإَِماَرِة ُعَمَر؛ فَإِنِّي لَقَائٌِم بِاْلَمْوِسِم إْذ َجاَءنِي َرُجلٌ 

ِك؟ قُْلُت: يَا أَيُّهَا النَّاُس َمْن فَقَاَل: إنََّك ََّل تَْدِري َما أَْحَدَث أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن فِي َشأِْن النُّسُ 

ا قَدِ  وا بِِه، فَلَمَّ َم قُْلُت: يَا أَِميَر ُكنَّا أَْفتَْينَاهُ بَِشْيٍء فَْليَتَّئِْد فَإِنَّ أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن قَاِدٌم َعلَْيُكْم فَأَتَمُّ
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ِ تََعالَى فَإِنَّ اْلُمْؤِمنِيَن َما )هََذا( الَِّذي أَْحَدْثَت فِي َشأِْن النُُّسِك؟  قَاَل: إْن نَأُْخْذ بِِكتَاِب َّللاَّ

ِ{ ]البقرة:  وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ َ تََعالَى قَاَل: }َوأَتِمُّ  -[ َوإِْن نَأُْخْذ بُِسنَِّة نَبِيِّنَا ٥٢٣َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َي.)صحيح(فَإِنَّهُ لَْم يَِحلَّ َحتَّى نََحَر اْلهَدْ  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن إَماَرِة  قال المؤلف: هََذا أَبُو ُموَسى قَْد أَْفتَى بَِما قُْلنَا ُمدَّةَ إَماَرِة أَبِي بَْكٍر َوَصْدرًّ

ُ َعْنهَُما  -ُعَمَر  ةٌ َعلَى َما -َرِضَي َّللاَّ ُ تََعالَى أَْن يَتََوقََّف لَهُ ُحجَّ ، َولَْيَس تََوقُّفُهُ لَِما َشاَء َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ  ُرِويَ  َوَحْسبُنَا قَْولُهُ لُِعَمَر َما الَِّذي أَْحَدْثَت فِي َشأِْن  -َصلَّى َّللاَّ

 النُُّسِك؟ فَلَْم يُْنِكْر َذلَِك ُعَمُر.

ا قَْوُل ُعَمَر  ُ َعْنهُ  -َوأَمَّ وا اْلحَ  -َرِضَي َّللاَّ ُ تََعالَى: }َوأَتِمُّ ِ{ فَيَقُوُل َّللاَّ جَّ َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ

ِ ٥٢٣]البقرة:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ فَََل إْتَماَم لَهَُما إَّلَّ َعلََّمهُ َرُسوُل َّللاَّ النَّاَس َوهَُو  -َصلَّى َّللاَّ

 الَِّذي أُْنِزلَْت َعلَْيِه هَِذِه اآْليَةُ، َوأُِمَر بِبَيَاِن َما أُْنِزَل َعلَْيِه ِمْن َذلَِك.

 -لَْم يَِحلَّ َحتَّى نََحَر اْلهَْدَي فَإِنَّ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن اْبنَتَهُ َحْفَصةُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ا َكْونُهُ َوأَمَّ 

ُ َعْنهَا  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َرَوْت َعْن النَّبِيِّ  -َرِضَي َّللاَّ  ⬇⬇َصلَّى َّللاَّ

ِ َحْفَصةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا قَ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الَْت لَِرُسوِل َّللاَّ َما َشأُْن  -َصلَّى َّللاَّ

النَّاِس َحلُّوا َولَْم تَِحلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرتَِك؟ قَاَل: إنِّي لَبَّْدُت َرْأِسي َوقَلَّْدت هَْديِي فَََل أَِحلُّ 

 صحيح(«)َحتَّى أَْنَحرَ 

ِ  أَنَّ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهُ: إنِّي ُسْقُت  -َصلَّى َّللاَّ

اْلهَْدَي َوقََرْنُت، لَْو اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِري َما اْستَْدبَْرُت لَفََعْلُت َكَما فََعْلتُْم، َولَِكنِّي ُسْقُت 

 صحيح(«)اْلهَْدَي َوقََرْنتُ 

ِ َخَرْجنَا »َعْن َعائَِشةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمَع َرُسوِل َّللاَّ ِة اْلَوَداِع فَِمنَّا  -َصلَّى َّللاَّ َعاَم َحجَّ

 ِ  - َمْن أَهَلَّ بُِعْمَرٍة، َوِمنَّا َمْن أَهَلَّ بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة؛ َوِمنَّا َمْن أَهَلَّ بِاْلَحجِّ َوأَهَلَّ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا َمْن أَهَلَّ بَِحجٍّ أَْو َجَمَع  -َصلَّى َّللاَّ ، َوأَمَّ ا َمْن أَهَلَّ بُِعْمَرٍة فََحلَّ ، فَأَمَّ بِاْلَحجِّ

 ضعيف(«)بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَلَْم يَِحلُّوا َحتَّى َكاَن يَْوُم النَّْحرِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن ُعْرَوةَ، َوقَْد ُذِكَر لَهُ َعْن َرُجٍل َذَكَر ■  أَنَّهُ  -لَّى َّللاَّ

ِ « طَاَف بِاْلبَْيِت َوَحلَّ  َصلَّى  -فَقَاَل ُعْرَوةُ َعْن َعائَِشةَ فِي َحِديٍث: قَالَْت َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أَ  -َّللاَّ ُل َشْيٍء بََدأَ بِِه ِحيَن قَِدَم َمكَّةَ أَنَّهُ تََوضَّ ثُمَّ طَاَف بِاْلبَْيِت، ثُمَّ  " أَنَّهُ أَوَّ

ُل َشْيٍء بََدأَ بِِه الطََّواَف بِاْلبَْيِت ثُمَّ لَْم يَُكْن َغْيُرهُ، ثُمَّ ُعَمُر ِمْثُل  َحجَّ أَبُو بَْكٍر فََكاَن أَوَّ

ُل َشْيٍء بََدأَ بِِه الطََّواُف )بِاْلبَْيِت( ، ثُمَّ  لَْم يَُكْن َغْيُرهُ، ثُمَّ  َذلَِك، ثُمَّ َحجَّ ُعْثَماُن فََرأَْيته أَوَّ

ُل َشْيٍء بََدأَ بِِه الطََّوافَ  بَْيِر أَبِي فََكاَن أَوَّ ِ ْبُن ُعَمَر، ثُمَّ َحَجْجت َمَع الزُّ  ُمَعاِويَةُ، َوَعْبُد َّللاَّ

لَِك، ثُمَّ لَْم يَُكْن َغْيُرهُ بِاْلبَْيِت ثُمَّ لَْم يَُكْن َغْيُرهُ، ثُمَّ َرأَْيت اْلُمهَاِجِريَن َواْْلَْنَصاَر يَْفَعلُوَن ذَ 

َل ِمْن الطََّواِف  ْن َمَضى )َما( َكانُوا يَْبَدُءوَن بَِشْيٍء ِحيَن يََضُعوَن أَْقَداَمهُْم أَوَّ َوََّل أََحٌد ِممَّ

ي، َوَخالَتِي تَْقُدَماِن ََّل تَْبَدآِن بَِشْيٍء أَوَّ  َل ِمْن اْلبَْيِت بِاْلبَْيِت ثُمَّ ََّل يَِحلُّوَن، َوقَْد َرأَْيت أُمِّ

بَْيُر َوفََُلنٌ  ي أَنَّهَا أَْقبَلَْت ِهَي َوأُْختُهَا َوالزُّ ِن، َوقَْد أَْخبََرْتنِي أُمِّ  تَطُوفَاِن بِِه ثُمَّ ََّل تَِحَلَّ

ْكَن َحلُّوا، َوقَْد َكَذَب فِيَما ُذِكَر ِمْن َذلَِك ". ا َمَسُحوا الرُّ  َوفََُلٌن بُِعْمَرٍة قَطُّ فَلَمَّ

ِ َمْولَى أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر قَاَل: َحدَّثَهُ أَنَّهُ َكاَن يَْسَمُع أَْسَماَء بِْنَت أَبِي بَْكٍر عَ ■  ْبَد َّللاَّ
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ُ َعلَى َرُسولِِه لَقَْد نََزْلنَا َمَعهُ هَاهُنَا، َونَْحُن يَْومئٍِذ  ْت بِاْلَحُجوِن: َصلَّى َّللاَّ تَقُوُل ُكلََّما َمرَّ

بَْيُر، َوفََُلٌن، ِخفَاٌف قَلِ  يٌل ظَْهُرنَا قَلِيلَةٌ أَْزَواُدنَا فَاْعتََمْرت أَنَا َوأُْختِي َعائَِشةُ، َوالزُّ

.)ضعيف( ا َمَسْحنَا اْلبَْيَت أَْحلَْلنَا ثُمَّ أَْهلَْلنَا ِمْن اْلَعِشيِّ بِاْلَحجِّ  َوفََُلٌن؛ فَلَمَّ

ُ َعْنهَا  -َحٍد؛ ِْلَنَّ َعائَِشةَ قال المؤلف: َوهََذا بَاِطٌل بََِل ِخََلٍف ِمْن أَ  لَْم تَْعتَِمْر  -َرِضَي َّللاَّ

؛ ِْلَنَّهَا َدَخلَْت  ِة اْلَوَداِع قَْبَل اْلَحجِّ أَْصَلًّ َحاَضْت بَِسَرٍف  -َوِهَي َحائٌِض  -فِي َعاِم َحجَّ

ْمٌر فِي ُشْهَرِة الشَّْمِس؛ َولَِذلَِك َولَْم تَطُْف بِاْلبَْيِت إَّلَّ بَْعَد أَْن طَهَُرْت يَْوَم النَّْحِر هََذا أَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرِغبَْت ِمْن النَّبِيِّ  أَْن يَْعُمَرهَا بَْعَد اْلَحجِّ فَأَْعَمَرهَا ِمْن التَّْنِعيِم  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، وَ  َرَواهُ َعْن َعائَِشةَ: ُعْرَوةُ، بَْعَد اْنقَِضاِء أَيَّاِم التَّْشِريِق ُكلِّهَا َرَواهُ َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ٍد، َوطَاُوٌس، َوُمَجاِهٌد، َواْْلَْسَوُد ْبُن َزْيٍد َواْبُن أَبِي ُملَْيَكةَ.  َواْلقَاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

، َوهََذا  بَاِطٌل بََِل َوبَلِيَّةٌ أُْخَرى فِي هََذا اْلَخبَِر َوِهَي قَْولُهُ فِيِه: ثُمَّ أَْهلَْلنَا ِمْن اْلَعِشيِّ بِاْلَحجِّ

ِ َوأَنَُس ْبُن َمالٍِك، َواْبَن َعبَّاٍس،  ِخََلٍف، ِْلَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن؛ َوَجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ْحََلَل َكاَن يَْوَم ُدُخولِِهْم َمكَّةَ َمَع النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -ُكلَّهُْم َرَوْوا: أَنَّ اْْلِ َوأَنَّ  - َصلَّى َّللاَّ

َوبَْيَن يَْوِم إْحََللِِهْم يَْوَم إْهََللِِهْم ثَََلثَةَ  -َوهَُو يَْوُم ِمنًّى  -إْهََللَهُْم بِاْلَحجِّ َكاَن يَْوَم التَّْرِويَِة 

 ِ ؛ ِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَيَّاٍم بََِل َشكٍّ ِة  -َصلَّى َّللاَّ اْلَوَداِع ُصْبَح َدَخَل َمكَّةَ فِي َحجَّ

ِة، َواْْلََحاِديُث فِي َذلَِك َمْشهُوَرةٌ قَْد َذَكْرنَاهَا فِي ُكتُبِنَا َوَذَكَرهَا  َرابَِعٍة ِمْن ِذي اْلِحجَّ

 النَّاُس َوُكلُّ َمْن َجَمَع فِي اْلُمْسنَِد؛ فَظَهََر َعَواُر ِرَوايَِة أَبِي اْْلَْسَوِد.

ِ ْبُن ُعمَ ■  ِة النَّبِيِّ قَاَل َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َر فِي ِصفَِة َحجَّ ا قَِدَم النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ  -فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َمْن َكاَن ِمْنُكْم أَْهَدى فَإِنَّهُ ََّل يَِحلُّ ِمْن َشْيٍء »َمكَّةَ قَاَل لِلنَّاِس:  -َصلَّى َّللاَّ

فَا َواْلَمْرَوِة َحُرَم ِمْنهُ َحتَّى يَْقِضَي حَ  هُ، َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْنُكْم أَْهَدى فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت َوبِالصَّ جَّ

ُر َوْليَْحلِْل ثُمَّ لِيُِهلَّ بِاْلَحجِّ فََمْن لَْم يَِجْد هَْديًّا فَْليَُصْم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم فِي اْلَحجِّ َوسَ  - ْبَعةًّ َويُقَصِّ

 حيح(ص«)إَذا َرَجَع إلَى أَْهلِهِ 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ا قَِدْمنَا َمكَّةَ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََذَكَر اْلَحِديَث: َوفِيِه فَلَمَّ ِْلَْصَحابِِه:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ اجْ   -َعلُوهَا ُعْمَرةًّ فَأََحلَّ النَّاُس إَّلَّ َمْن َكاَن َمَعهُ اْلهَْدُي، فََكاَن اْلهَْدُي َمَع َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  « َوأَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر، َوَذِوي اْليََساَرِة ثُمَّ أَهَلُّوا ِحيَن َراُحوا -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(

ِ أَفَْسُخ اْلَحجِّ لَنَا َعْن اْلَحاِرِث بْ ■ » ِن بََِلِل ْبِن اْلَحاِرِث َعْن أَبِيِه قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ةًّ  ةًّ أَْو لَِمْن بَْعَدنَا؟ قَاَل: لَُكْم َخاصَّ  ضعيف() اْلَحاِرُث ْبُن بََِلٍل َمْجهُوٌل («)َخاصَّ

أَْشهُِر اْلَحجِّ ِمْن أَْفَجِر اْلفُُجوِر فِي َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُْم َكانُوا يََرْوَن اْلُعْمَرةَ فِي ■ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْْلَْرِض فَقَِدَم النَّبِيُّ  ِة  -َصلَّى َّللاَّ َوأَْصَحابُهُ َصبِيَحةَ َرابَِعٍة ِمْن ِذي اْلِحجَّ

؟ قَاَل: فَأََمَرهُْم أَْن يَْجَعلُوهَا ُعْمَرةًّ فَتََعاظََم َذلَِك ِعْنَدهُْم فَقَالُوا: يَا رَ  ِ أَيُّ اْلِحلِّ ُسوَل َّللاَّ

 اْلِحلُّ ُكلُّهُ ")صحيح(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■ َواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَيُِهلََّن اْبُن » -َصلَّى َّللاَّ

ا أَْو لَيَْثنِيَنَّ  ا أَْو ُمْعتَِمرًّ ْوَحاِء َحاج ًّ  صحيح(«)هَُماَمْريََم بِفَجِّ الرَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: ُكلُّ ُمْسلٍِم فَََل يَُشكُّ فِي أَنَّ النَّبِيَّ  لَْم يَْعلَْم هََذا إَّلَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ؛ َوََّل َشكَّ فِي أَنَّ َوْحَي َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ إلَْيِه ََّل يُْمِكُن َغْيُر هََذا أَْصَلًّ َعزَّ بَِوْحٍي ِمْن َّللاَّ

، فََصحَّ أَنَّ هََذا الشَّكَّ ِمْن قِبَِل أَبِي هَُرْيَرةَ أَ  ْو َوَجلَّ ََّل يُْتَرُك بَِشكٍّ ِْلَنَّهُ َعزَّ َوَجلَّ ََّل يَُشكُّ

 ِ ْن ُدونَهُ ََّل ِمْن قِبَِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِممَّ  -لِِه ، ثُمَّ لَْو َصحَّ أَنَّهُ ِمْن قِبَ -َصلَّى َّللاَّ

ا، ثُمَّ نُِسَخ بِأَْمِرِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  ْفَراُد ُمبَاحًّ َمْن ََّل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لََكاَن َذلَِك إْذ َكاَن اْْلِ

 هَْدَي َمَعهُ بِاْلُمْتَعِة َوََّل بُدَّ، َوَمْن َمَعهُ اْلهَْدُي بِاْلقَِراِن َوََّل بُدَّ..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لنَّبِيَّ أَنَّ ا»َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ا َكاَن بِِذي اْلُحلَْيفَِة أََمَر بِبََدنَتِِه  -َصلَّى َّللاَّ لَمَّ

َم َعْنهَا َوقَلََّدهَا نَْعلَْينِ   صحيح(«)فَأَْشَعَر فِي َسنَاِمهَا ِمْن الشِّقِّ اْْلَْيَمِن ثُمَّ َسلََت الدَّ

ْشَعاِر، َولَْو َكاَن فِيِه لَقُْلنَا بِإِيَجابِِه ُمَساِرِعيَن، قال المؤلف: لَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر أَمْ  ٌر بِاْْلِ

 فَأَْشَعَر فِي َوإِنََّما فِيِه أَنَّهُ أََمَر بِبََدنَتِِه فَأَْشَعَر فِي َسنَاِمهَا فَُمْقتََضاهُ أَنَّهُ أََمَر بِهَا فَأُْدنِيَْت إلَْيهِ 

َعلَْيِه  -تََولَّى بِيَِدِه إْشَعاَرهَا، بَِذلَِك َصحَّ اْْلَثَُر َعْنهُ  -لسَََّلُم َعلَْيِه ا -َسنَاِمهَا؛ ِْلَنَّهُ هَُو 

 السَََّلُم ..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ُكْنت أَْفتُِل اْلقَََلئَِد لِلنَّبِيِّ ■  فَيُقَلُِّد  -َصلَّى َّللاَّ

.)صحيح( اْلَغنََم َويُقِيمُ   فِي أَْهلِِه َحََلَّلًّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدَخَل َرُسوُل َّللاَّ َعلَى ُضبَاَعةَ بِْنِت  -َصلَّى َّللاَّ

بَْيِر هَُو اْبُن َعْبِد اْلُمطَّلِِب  ِ َما أَِجُدنِي إَّلَّ  -الزُّ ؟ قَالَْت: َوَّللَاَّ  َوِجَعةًّ فَقَاَل لَهَا: أََرْدِت اْلَحجَّ

ي َواْشتَِرِطي َوقُولِي: اللَّهُمَّ َمِحلِّي َحْيُث َحبَْستَنِي، َوَكانَْت تَْحَت  فَقَاَل لَهَا: ُحجِّ

 صحيح متواتر(«)اْلِمْقَدادِ 

ِ تََعالَى: }فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر مِ  َن قال المؤلف: َوقَالُوا: هََذا اْلَخبَُر ِخََلٌف لِقَْوِل َّللاَّ

[ ؟ قُْلنَا: َكَذَب َمْن ادََّعى أَنَّ هََذا اْلَخبََر ِخََلٌف لِهَِذِه اآْليَِة؛ بَْل ٥٢٣اْلهَْدِي{ ]البقرة: 

ا أَْنتُْم َخالَْفتُُموهَا إْذ قُْلتُْم: َمْن أُْحِصَر بَِمَرٍض لَْم يَِحلَّ إَّلَّ بُِعْمَرٍة بَِرْأٍي ََّل نَصَّ فِيِه؛ َوأَمَّ 

ا بِهَِذِه اآْليَِة: إْن لَْم يَْشتَِرْط َكَما أََمَر الَِّذي أُْنِزلَْت َعلَْيِه هَِذِه اآْليَةُ َوأََمَر بِبَيَانِهَا نَْحُن فَقُْلنَ 

 لَنَا..

ٍد َعْن أَبِيِه قَاَل فِي ِكتَاِب َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب: َمْن َشاَء أَْن يَْجَمَع ■  َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

 َواْلُعْمَرِة فَْليَُسْق هَْديَهُ َمَعهُ.)صحيح( بَْيَن اْلَحجِّ 

ا إَّلَّ َحلَّ بُِعْمَرٍة إَذا ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل: َما طَاَف َرُجٌل بِاْلبَْيِت إْن َكاَن َحاج ًّ

ةٌ   ، َوُعْمَرةٌ.)صحيح(لَْم يَُكْن َمَعهُ هَْدٌي، َوََّل طَاَف َوَمَعهُ هَْدٌي إَّلَّ اْجتََمَعْت لَهُ: َحجَّ

عن اْبُن ُجَرْيٍج أَْخبََرنِي َعطَاٌء قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس يَقُوُل: ََّل يَطُوُف بِاْلبَْيِت َحاجٌّ َوََّل ■

.  َغْيُر َحاجٍّ إَّلَّ َحلَّ

ِ تََعالَى: }ثُمَّ َمحِ  لُّهَا إِلَى اْلبَْيِت فَقُْلت لَِعطَاٍء: ِمْن أَْيَن تَقُوُل َذلَِك؟ قَاَل: ِمْن قَْوِل َّللاَّ

  اْلَعتِيِق{

ِف  ِف؟ قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس يَقُوُل: هَُو بَْعَد اْلُمَعرَّ قُْلت: فَإِنَّ َذلَِك بَْعَد اْلُمَعرَّ

 َوقَْبلَهُ.)صحيح(

 اْلهَْدَي. أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَأُْمُر اْلقَاِرَن أَْن يَْجَعلَهَا ُعْمَرةًّ إَذا لَْم يَُكْن َساقَ ■ 
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ةُ َرُجٍل قَطُّ إَّلَّ بُِمْتَعٍة إَّلَّ َرُجٌل اْعتََمَر فِي َوَسِط ■  ْت َحجَّ ِ َما تَمَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َوَّللَاَّ

نَِة.  السَّ

 ■ ِ  -َعْن أَبِي قََِلبَةَ قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: ُمْتَعتَاِن َكانَتَا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  َوأَنَا أُْنِهي َعْنهَُما َوأَْضِرُب َعلَْيِهَما؛ هََذا لَْفظُ أَيُّوَب؛ َوفِي ِرَوايَِة  -لَّى َّللاَّ

.  َخالٍِد: أَنَا أُْنِهي َعْنهَُما، َوأَُعاقُِب َعلَْيِهَما: ُمْتَعةُ النَِّساء، َوُمْتَعةُ اْلَحجِّ

يٍه َعْن أَبِيِه أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َسِمَع َرُجَلًّ يُِهلُّ بُِعْمَرٍة َوَحجٍّ َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن نَبِ ■ 

؛ فََضَربَهُ َوَحلَقَهُ.  فَقَاَل: َعلَيَّ بِاْلُمِهلِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعَمَر قَاَل: يَا أَيُّهَا النَّاُس، إنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَا اْلُمْتَعةَ أََحلَّ لَ  -َصلَّى َّللاَّ

َمهَا َعلَْينَا.)صحيح(  ثُمَّ َحرَّ

، ِْلَنَّهُ قَْد َصحَّ َعْنهُ  ا َحِديُث ُعَمَر فَإِنََّما هَُو فِي ُمْتَعِة النَِّساِء بََِل َشكٍّ قال المؤلف: َوأَمَّ

ُجوُع إلَى اْلقَْوِل بِهَا فِي اْلَحجِّ   ⬇⬇الرُّ

تَْيِن ثُمَّ َحَجْجت  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل ُعَمرُ ■  ْبُن اْلَخطَّاِب: لَْو اْعتََمْرت فِي َسنٍَة َمرَّ

تِي ُعْمَرةًّ.  لََجَعْلت َمَع َحجَّ

ٍد ■  ُ َعلَْيِه  -عن أَبِي َذرٍّ َكانَْت اْلُمْتَعةُ فِي اْلَحجِّ ُرْخَصةًّ لَنَا أَْصَحاَب ُمَحمَّ َصلَّى َّللاَّ

 َوَسلََّم.)ضعيف(

إْبَراِهيَم التَّْيِميِّ َعْن أَبِيِه؛ َوهَِذِه اْْلََسانِيُد َعْنهُ َواِهيَةٌ؛ ِْلَنَّهَا َعْن اْلُمَرقَِّع، )ِمْن ِرَوايَِة 

بَِذيِّ   َوهَُو َضِعيٌف( -َوُسلَْيَماَن أَْو ُسلَْيٍم، َوهَُما َمْجهُوََّلِن. َوَعْن ُموَسى ْبِن ُعبَْيَدةَ الرَّ

 ةُ اْلَحجِّ لَنَا لَْيَسْت لَُكْم.َوَعْن ُعْثَماَن: َكانَْت ُمْتعَ  -

 اْلشعار والقَلئد⊙

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: إْن ِشْئت فَأَْشِعْر، َوإِْن ِشْئت فَََل تُْشِعْر، َوإِْن ِشْئت فَقَلِّْد، َوإِْن ِشْئت ■ 

 فَََل تُقَلِّْد.

إْشَعاِر اْلبََدنَِة؟ فَقَالَْت: إْن ِشْئت،  َعْن اْْلَْسَوِد أَنَّهُ أَْرَسَل إلَى َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فِي■ 

 إنََّما تُْشِعُر لِيُْعلََم أَنَّهَا بََدنَةٌ.

ِ ْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن يُْشِعُر فِي الشِّقِّ اْْلَْيَمِن ِحيَن يُِريُد أَْن يُْحِرَم.■   عن َعْبِد َّللاَّ

ْيت َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن تَْفتُِل اْلقَََلئَِد لِْلَغنَِم َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍّ ْبِن أَبِي َربَاٍح قَاَل: َرأَ ■ 

 تَُساُق َمَعهَا هَْديًّا.

َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن إَذا َكانَْت بََدنَةٌ َواِحَدةٌ أَْشَعَرهَا فِي اْلَجانِِب اْْلَْيَسِر ■ 

 َما فِي اْلَجانِِب اْْلَْيَمِن، َواْْلُْخَرى فِي اْْلَْيَسِر.َوإَِذا َكانَْت بََدنَتَْيِن قَلََّد إْحَداهُ 

ا اُْختُلَِف فِيِه َعْن اْبِن ُعَمَر؛ َوَعلَى ُكلِّ َحاٍل فَلَْيَس هَُو قَْولُُكْم،  قال المؤلف: هََذا ِممَّ

ْشعَ  اَر فِي اْلَجانِِب اْْلَْيَمِن َكَما َوَسالٌِم اْبنُهُ أَْوثَُق َوأََجلُّ َوأَْعلَُم بِِه ِمْن نَافٍِع َرَوى َعْنهُ اْْلِ

 ِ ةَ فِي قَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْوَرْدنَا، َوََّل ُحجَّ   -َصلَّى َّللاَّ

 َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب، َواْبِن ُعَمَر إْشَعاَر اْلبَقَِر فِي أَْسنَِمتِهَا.■ 

  تُقَلَُّد.َوَعْن اْبِن ُعَمَر: الشَّاةُ ََّل 

 اَّلشتراط.⊙
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 َعْن اْبِن ِسيِريَن: أَنَّ ُعْثَماَن َرأَى َرُجَلًّ َواقِفًّا بَِعَرفَةَ قَاَل لَهُ: أََشاَرْطَت؟ قَاَل: نََعْم.■ 

ةٌ إْن تَيَسَّرَ ■  ْت، َعْن َمْيَسَرةَ: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن إَذا أََراَد اْلَحجَّ قَاَل: اللَّهُمَّ َحجَّ

 أَْو ُعْمَرةٌ إْن أََراَد اْلُعْمَرةَ َوإَِّلَّ فَََل َحَرَج.

َعْن ُعَمْيَرةَ ْبِن ِزيَاٍد قَاَل: قَاَل لِي اْبُن َمْسُعوٍد: ُحجَّ َواْشتَِرْط، َوقُْل: اللَّهُمَّ اْلَحجُّ أََرْدت ■ 

 َولَهُ َعَمْدت فَإِْن تَيَسََّر َوإَِّلَّ فَُعْمَرةٌ.

اٍر هُ ■  أَنَّهُ قَاَل: إَذا أََرْدت اْلَحجَّ فَاْشتَِرْط ٍو َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ  -َو اْبُن يَاِسٍر َعْن َعمَّ

.  َكاَن يَأُْمُر بِاَِّلْشتَِراِط فِي اْلَحجِّ

؟ قَاَل: ََّل أَْعِرفُهُ.■   َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن إَذا َسأََل َعْن اَِّلْستِْثنَاِء فِي اْلَحجِّ

 737]َمْسأَلَةٌ تَْقِديم لَْفظَِة اْلُعْمَرِة َعلَى اْلَحجِّ أَْو لَْفظَِة اْلَحجِّ َعلَى اْلُعْمَرِة[م

، أَْو لَْفظَِة اْلَحجِّ َعلَى اْلُعْمَرِة؛ فَِْلَنَّهُ قَاَل  ا َجَواُز تَْقِديِم لَْفظَِة اْلُعْمَرِة َعلَى اْلَحجِّ َوأَمَّ

وا اْلَحجَّ  ِ{ ]البقرة:  تََعالَى: }َوأَتِمُّ ؛ َوَصحَّ ٥٢٣َواْلُعْمَرةَ ّلِِلَّ َعْن »[ فَبََدأَ بِلَْفظَِة اْلَحجِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ةًّ  -َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه  -َوَصحَّ أَنَّهُ « أَنَّهُ قَاَل: لَبَّْيَك ُعْمَرةًّ َوَحجَّ

ََلُم  َم فِي « اْلَحجِّ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ َدَخلَْت اْلُعْمَرةُ فِي »قَاَل:  -السَّ فَََل نُبَالِي أَيُّ َذلَِك قُدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اللَّْفِظ   َوبِاّلَِلَّ

 737]َمْسأَلَةٌ اْلقَاِرُن إَذا َجاَء إلَى َمكَّةَ[م

فَا َواْلَمْرَوِة َكَما قُْلنَا فِي فَإَِذا َجاَء اْلقَاِرُن إلَى َمكَّةَ َعِمَل فِي الطََّواِف َوالسَّْعِي بَْيَن ال صَّ

ا فِي اْلَحجِّ ثُمَّ إَذا أَتَ  مَّ اْلُعْمَرِة إَّلَّ أَنَّهُ يُْستََحبُّ لَهُ أَْن يَْرُمَل فِي الثَََّلِث، َولَْيَس َذلَِك فَْرضًّ

ا ]َكَما هَُو[ إلَى يَْوِم ِمنًّى  ِة َوهَُو الثَّاِمُن ِمْن ِذي الْ  -َذلَِك أَقَاَم ُمْحِرمًّ فَإَِذا َكاَن اْليَْوُم  -ِحجَّ

ا ثُمَّ نَهََض اْلقَاِرُن، َواْلُمتََمتُِّع إلَى ِمنًّى فَيَْبقَيَاِن بِ  هَا اْلَمْذُكوُر أَْحَرَم بِاْلَحجِّ َمْن َكاَن ُمتََمتِّعًّ

ِة َوهَُو اْليَْوُم التَّاِسُع ِمْن ذِ  -نَهَاَرهَُما َولَْيلَتَهَُما فَإَِذا َكاَن ِمْن اْلَغِد  نَهَُضوا ُكلُّهُْم  -ي اْلِحجَّ

نُ  َن اْلُمَؤذِّ َماُم َوالنَّاُس الظُّْهَر بَْعَد أَْن يَْخطَُب النَّاَس ثُمَّ يَُؤذِّ ، إلَى َعَرفَةَ فَيَُصلِّي هُنَالَِك اْْلِ

ََلةُ  إقَاَمةًّ بََِل أََذاٍن َوَصلَّى  َويُقِيَم َويَُصلَِّي الظُّْهَر بِالنَّاِس، فَإَِذا َسلََّم ِمْن الظُّْهِر أُقِيَمْت الصَّ

بِِهْم اْلَعْصَر إْثَر َسََلِمِه ِمْن الظُّْهِر بَْعَد َزَواِل الشَّْمِس ََّل يَْنتَِظُر َوْقَت اْلَعْصِر َكَما فِي 

َعاِء فَإَِذا َغابَْت الشَّْمُس نَهَُضوا ُكلُّهُْم إلَى مُ   ْزَدلِفَةَ.َسائِِر اْْلَيَّاِم، ثُمَّ يَقُِف النَّاُس لِلدُّ

 -َولَْو نَهََض إْنَساٌن إلَى ُمْزَدلِفَةَ قَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس فَََل َحَرَج فِي َذلَِك، َوََّل َشْيَء َعلَْيِه 

. هُ تَامٌّ  ََّل َدَم َوََّل َغْيَرهُ َوَحجُّ

ُن لَِصََلِة اْلَمْغِرِب، ثُمَّ أَقَاَم  َماُم بِالنَّاِس َصََلةَ فَإَِذا أَتَْوا ُمْزَدلِفَةَ أَذََّن اْلُمَؤذِّ َوَصلَّى اْْلِ

ا أَْن يَُصلِّيَهَا تِْلَك اللَّْيلَةَ قَْبَل ُمْزَدلِفَةَ َوََّل قَْبَل َمِغيِب الشَّفَِق، فَ  إَِذا اْلَمْغِرِب َوََّل يُْجِزُئ أََحدًّ

ِس، َوِهَي لَْيلَةُ ِعيِد اْْلَْضَحى َسلََّم أُقِيَم لَِصََلِة اْلَعتََمِة إقَاَمةًّ بََِل أََذاٍن فَيَُصلِّيهَا بِالنَّا -

ََلةُ فََصلَّى بِِهْم  ُن َوأُقِيَمْت الصَّ َويَبِيُت النَّاُس هُنَالَِك، فَإَِذا اْنَصَدَع اْلفَْجُر أَذََّن اْلُمَؤذِّ

ْبَح.  الصُّ

َداِر َما يُْدفَُع ِمْنهَا َوَمْن لَْم يَقِْف بَِعَرفَةَ ِمْن بَْعِد َزَواِل الشَّْمِس ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ إلَى ِمقْ 

َماِم  ْبِح َمَع اْْلِ ، َوَمْن لَْم يُْدِرْك  -َويُْدِرُك بُِمْزَدلِفَةَ َصََلةَ الصُّ هُ إْن َكاَن َرُجَلًّ فَقَْد بَطََل َحجُّ
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. هُ إْن َكاَن َرُجَلًّ ْبِح فَقَْد بَطََل َحجُّ َماِم بُِمْزَدلِفَةَ َصََلةَ الصُّ  َمَع اْْلِ

ا النِّسَ  اُء فَإِْن َوقَْفَن بَِعَرفَةَ إلَى قَْبِل طُلُوِع اْلفَْجِر ِمْن يَْوِم النَّْحِر أَْو َدفَْعَن ِمْن َعَرفَةَ َوأَمَّ

 َ ؛ َوَمْن لَْم يَقِْف ِمْنهُنَّ بَِعَرفَةَ ََّل يَْوَم َعَرفَةَ  -تََعالَى  -بَْعَد ِذْكِرِهنَّ َّللاَّ فِيهَا أَْجَزأَهُنَّ اْلَحجُّ

هَا، َوَمْن لَْم تَقِْف ِمْنهُنَّ بُِمْزَدلِفَةَ بَْعَد  َوََّل لَْيلَةَ  يَْوِم النَّْحِر َحتَّى َطلََع اْلفَْجُر، فَقَْد بَطََل َحجُّ

 َ فِيهَا َحتَّى طَلََعْت الشَّْمُس ِمْن يَْوِم النَّْحِر، فَقَْد بَطََل  -تََعالَى  -ُوقُوفِهَا بَِعَرفَةَ َوتَْذُكْر َّللاَّ

هَا.  َحجُّ

 ِ َعاِء، فَإَِذا أَْسفََر قَبْ فَإ ْبِح بِالنَّاِس َوقَفُوا لِلدُّ َماُم َكَما َذَكْرنَا بُِمْزَدلِفَةَ َصََلةَ الصُّ َل َذا َصلَّى اْْلِ

طُلُوِع الشَّْمِس َدفَُعوا ُكلُّهُْم إلَى ِمنًّى، فَإَِذا أَتَْوا ِمنًّى أَْحبَْبنَا لَهُْم التَّطَيَُّب بَْعَد أَْن يَْرُموا 

َرةَ اْلَعقَبَِة بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّروَن َمَع ُكلِّ َحَصاٍة، َوََّل يَْقطَُعوَن التَّْلبِيَةَ ُمْذ يُِهلُّوَن َجمْ 

بِاْلَحجِّ ِمْن اْلَمْسِجِد، أَْو بِاْلقَِراِن ِمْن اْلِميقَاِت إَّلَّ َمَع تََماِم َرْمِي السَّْبِع َحَصيَاٍت، فَإَِذا 

َجاِل.َرَمْوهَا َكَما َذكَ  ُروَن، َواْلَحْلُق أَْفَضُل لِلرِّ  ْرنَا فَقَْد تَمَّ إْحَراُمهُْم َويَْحلِقُوَن أَْو يُقَصِّ

ا َعلَى  َويَْنَحُروَن اْلهَْدَي إْن َكاَن َمَعهُْم، ثُمَّ قَْد َحلَّ لَهُْم ُكلُّ َما َكاَن ِمْن اللِّبَاِس َحَرامًّ

، َوالتََّطيُُّب َحاَشا اْلَوْطَء فَقَْط.اْلُمْحِرِم، َوَحلَّ لَهُْم التََّصيُُّد   فِي اْلِحلِّ

ا ََّل َخبََب فِي َشْيٍء ِمْنهَا ثُمَّ َسَعى  فَإِْن نَهَُضوا ِمْن يَْوِمِهْم إلَى َمكَّةَ فَطَافُوا بِاْلبَْيِت َسْبعًّ

ا  فَا َواْلَمْرَوِة َسْبعًّ ا، أَْو إْن َكاَن لَْم يَ  -بَْيَن الصَّ َل ُدُخولِِه إْن إْن َكاَن ُمتََمتِّعًّ ْسَع بَْينَهَُما أَوَّ

 فَقَْد تَمَّ اْلَحجُّ ُكلُّهُ، أَْو اْلقَِراُن ُكلُّهُ َوَحلَّ لَهُْم اْلَوْطُء. -َكاَن قَاِرنًّا 

َواِل َويَْرِجُعوَن إلَى ِمنًّى فَيُقِيُموَن بِهَا ثَََلثَةَ أَيَّاٍم بَْعَد يَْوِم النَّْحِر يَْرُموَن ُكلَّ يَْوٍم بَْعَد زَ 

الشَّْمِس اْلَجَمَراِت الثَََّلَث بَِسْبِع َحَصيَاٍت، َسْبِع َحَصيَاٍت، َسْبِع َحَصيَاٍت: يَْبَدأُ 

ِن بِاْلقُْصَوى، ثُمَّ بِاَلَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ َجْمَرِة اْلَعقَبَِة الَّتِي َرَمى يَْوَم النَّْحِر يَقُِف ِعْنَد اْْلُولَيَيْ 

َعاِء، َوََّل يَقِ  .لِلدُّ  ُف ِعْنَد َجْمَرِة اْلَعقَبَِة؛ فَإَِذا تَمَّ َذلَِك، فَقَْد تَمَّ َجِميُع ]َعَمِل[ اْلَحاجِّ

 َويَأُْكُل اْلقَاِرُن َوََّل بُدَّ ِمْن اْلهَْدِي الَِّذي َساَق َمَع نَْفِسِه َويَتََصدَُّق ِمْنهُ َوََّل بُدَّ.

ا اْلُمتََمتُِّع فَإِْن َكاَن ِمْن َغْيِر  أَْهِل َمكَّةَ َواْلَحَرِم، َولَْم يَُكْن أَْهلُهُ َمَعهُ قَاِطنِيَن هُنَالَِك: فَأَمَّ

ا َشاةٌ، -فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يُْهِدَي هَْديًّا، َوََّل بُدَّ  بِِل، أَْو ِمْن اْلبَقَِر، َوإِمَّ ا َرْأٌس ِمْن اْْلِ : إمَّ

بِِل، ا نَِصيٌب ُمْشتََرٌك فِي َرْأٍس ِمْن اْْلِ أَْو فِي َرْأٍس ِمْن اْلبَقَِر بَْيَن َعَشَرة أَْنفٍُس فَأَقَلَّ  َوإِمَّ

تَهُ لِْْلَْكِل، أَْو  - ََّل نُبَالِي ُمتََمتِِّعيَن َكانُوا أَْو َغْيَر ُمتََمتِِّعيَن، َوَسَواٌء أََراَد بَْعُضهُْم ِحصَّ

ِ ْدِي، َوََّل يُْجِزئُهُ أَْن يُْهِديَهُ إَّلَّ   بَْعَد أَْن يُْحِرُم بِاْلَحجِّ َويَْذبََحهُ بَِمكَّةَ أَْو بِِمنًّى لِْلبَْيِع، أَْو ّلِِلَّ

 َوََّل بُدَّ، أَْو َمتَى َشاَء بَْعَد َذلَِك.

لِ   فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى هَْدٍي فَفَْرُضهُ أَْن يَُصوَم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم َما بَْيَن أَْن يُْحِرَم بِاْلَحجِّ إلَى أَوَّ

فَاَضِة يَْوٍم ِمْن النَّ  ْر طََواَف اْْلِ َوهَُو الطََّواُف الَِّذي َذَكْرنَا يَْوَم  -ْحِر، فَإِْن فَاتَهُ َذلَِك فَْليَُؤخِّ

إلَى أَْن تَْنقَِضَي أَيَّاُم التَّْشِريِق، ثُمَّ يَُصوَم الثَََّلثَةَ اْْلَيَّاَم؛ ثُمَّ يَطُوَف بَْعَد تََماِم  -النَّْحِر 

فَاَضِة؛ ثُمَّ يَُصوَم َسْبَعةَ أَيَّاٍم إَذا َرَجَع ِمْن َعَمِل اْلَحجِّ ُكلِِّه َولَْم يَْبَق ِصيَاِمِهنَّ طََواَف  اْْلِ

ا هَْدٌي، َوََّل ِصيَاٌم، َوهَُو ُمْحِسٌن  ِمْنهُ َشْيٌء؛ فَإِْن َكاَن أَْهلُهُ بَِمكَّةَ لَْم يَْلَزْمهُ إْن َكاَن ُمتََمتِّعًّ

 فِي ُكلِّ َذلَِك.

 737تُّع[م]نسك التَّمَ 
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ْن لَْيَس أَْهلُهُ ِمْن ُسكَّاِن اْلَحَرِم ثُمَّ َحجَّ ِمْن َعاِمِه َسَواٌء َرَجَع  َواْلُمتََمتُِّع هَُو َمْن اْعتََمَر ِممَّ

َي إلَى بَلَِدِه، أَْو إلَى اْلِميقَاِت، أَْو لَْم يَْرِجْع، َوََّل يَُضرُّ اْلهَْدَي أَْن ََّل يُوقََف بَِعَرفَةَ، َوََّل هَدْ 

ي ًّا َكاَن أَْو َغْيَر َمكِّيٍّ  -َعلَى اْلقَاِرِن   َحاَشا اْلهَْدَي الَِّذي َكاَن َمَعهُ ِعْنَد إْحَراِمِه. -َمكِّ

ْن َذَكْرنَا أَْن يَْخُرَج َعْن َمكَّةَ فَْليَْجَعْل آِخَر َعَمٍل يَْعَملُهُ أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيِت  فََمْن أََراَد ِممَّ

ا، ثُمَّ يَ  َد ِْلَْمٍر َما أََعاَد الطََّواَف إَذا َسْبعًّ ْخُرَج إْثَر تََماِمِه َمْوُصوَّلًّ بِِه َوََّل بُدَّ؛ فَإِْن تََردَّ

ُجوُع َوََّل بُدَّ  َولَْو ِمْن  -أََراَد اْلُخُروَج َعْن َمكَّةَ، فَإِْن َخَرَج َولَْم يَطُْف فَفَْرٌض َعلَْيِه الرُّ

ْنيَا   َل آِخَر َعَملِِه بَِمكَّةَ الطََّواَف بِاْلبَْيِت.َحتَّى يَْجعَ  -أَْقَصى الدُّ

فَاَضِة بَْعَض َشْوٍط َحتَّى َخَرَج[م  736]تََرَك ِمْن طََواِف اْْلِ

فَاَضِة  ُجوُع -َولَْو بَْعَض َشْوٍط َحتَّى َخَرَج  -َوَمْن تََرَك ِمْن طََواِف اْْلِ : فَفَْرٌض َعلَْيِه الرُّ

هُ؛ فَإِْن خَ  هُ.َحتَّى يُتِمَّ هُ فَقَْد بَطََل َحجُّ ِة قَْبَل أَْن يُتِمَّ  َرَج ُذو اْلِحجَّ

ِة[م  737]لَْم يَْرِم َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة يَْوَم النَّْحِر أَْو بَاقَِي ِذي اْلِحجَّ

هُ؛ ِة فَقَْد بََطَل َحجُّ َويُْجِزُئ اْلقَاِرَن  َوَمْن لَْم يَْرِم َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة يَْوَم النَّْحِر أَْو بَاقَِي ِذي اْلِحجَّ

ِه، َكاْلُمْفِرِد بِاْلَحجِّ َوََّل فَْرَق.  طََواٌف َواِحٌد لُِعْمَرتِِه َولَِحجِّ

ة ■  ِ: أَْخبِْرنِي َعْن َحجَّ ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن قَاَل: قُْلت لَِجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ عن ُمَحمَّ

فََذَكَر  -فََخَرْجنَا َمَعهُ َحتَّى أَتَْينَا َذا اْلُحلَْيفَِة »َوفِيِه  -َحِديثًّا فََذَكَر  -اْلَوَداِع؟ فَقَاَل َجابٌِر 

ا  ِ  -َكََلمًّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثُمَّ قَاَل فََصلَّى َرُسوُل َّللاَّ فِي اْلَمْسِجِد، ثُمَّ َرِكَب  -َصلَّى َّللاَّ

ا  -اْلقَْصَواَء  ْكَن فََرَمَل ثَََلثًّا ثُمَّ قَاَل: َحتَّى  -فََذَكَر َكََلمًّ إَذا أَتَْينَا اْلبَْيَت َمَعهُ اْستَلََم الرُّ

ا، ثُمَّ نَفََذ إلَى َمقَاِم إْبَراِهيَم فَقََرأَ }َواتَِّخُذوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصل ًّى{  َوَمَشى أَْربَعًّ

ْكِن فَاْستَلََمهُ، ثُمَّ َخَرَج  [ فََجَعَل اْلَمقَاَم بَْينَهُ َوبَْيَن اْلبَْيِت. . . ثُمَّ ٥٢٥]البقرة:  َرَجَع إلَى الرُّ

 }ِ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاَّ فَا قََرأَ }إِنَّ الصَّ ا َدنَا ِمْن الصَّ فَا؛ فَلَمَّ ِمْن اْلبَاِب إلَى الصَّ

فَا فََرقَى َعلَيْ ٥٥٨]البقرة:  ُ بِِه؛ فَبََدأَ بِالصَّ ِه َحتَّى َرأَى اْلبَْيَت فَاْستَْقبََل [ أَْبَدأُ بَِما بََدأَ َّللاَّ

ُ َوْحَدهُ ََّل َشِريَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك، َولَهُ  َ َوَكبََّرهُ َوقَاَل: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ َد َّللاَّ اْلَحْمُد،  اْلقِْبلَةَ، فََوحَّ

ُ َوْحَدهُ، أَْنَجَز وَ  ْعَدهُ، َونََصَر َعْبَدهُ، َوهََزَم َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر، ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ

اٍت؛ ثُمَّ نََزَل إلَى اْلَمْرَوِة َحتَّى  اْْلَْحَزاَب َوْحَدهُ. ثُمَّ َدَعا بَْيَن َذلَِك قَاَل ِمْثَل هََذا ثَََلَث َمرَّ

اَل: لَْو أَنِّي اْنَصبَّْت قََدَماهُ فِي بَْطِن اْلَواِدي َحتَّى إَذا َصِعَدتَا َمَشى َحتَّى أَتَى اْلَمْرَوةَ قَ 

اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِري َما اْستَْدبَْرُت لَْم أَُسْق اْلهَْدَي َوَجَعْلتُهَا ُعْمَرةًّ؛ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم لَْيَس 

 ِ  َمَعهُ هَْدٌي فَْليَِحلَّ َوْليَْجَعْلهَا ُعْمَرةًّ فَقَاَم ُسَراقَةُ ْبُن َمالٍِك ْبِن ُجْعُشٍم فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ  -أَلَِعاِمنَا هََذا أَْم لِْْلَبَِد؟  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََشبََّك َرُسوُل َّللاَّ أََصابَِعهُ َواِحَدةًّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

تَْيِن  َمِن ََّل، بَْل ِْلَبٍَد أَبٍَد، َوقَِدَم َعلِيٌّ ِمْن اْليَ  -اْْلُْخَرى َوقَاَل: َدَخلَْت اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ َمرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِبُْدِن النَّبِيِّ  ا فَأَْنَكَر  -َصلَّى َّللاَّ ، َولَبَِسْت ثِيَابًّا َصبِيغًّ ْن َحلَّ فََوَجَد فَاِطَمةَ ِممَّ

ُ َعلَيْ  -َذلَِك َعلَْيهَا فَقَالَْت: إنِّي أُِمْرُت بِهََذا. . . فَأَْخبََر َعلِيٌّ بَِذلَِك النَّبِيَّ   -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

؟ قَاَل: قُْلُت: اللَّهُمَّ إنِّي أُِهلُّ بَِما أَهَلَّ  فَقَاَل: َصَدقَْت َصَدقَْت َماَذا قُْلَت ِحيَن فََرْضَت اْلَحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِِه َرُسولَُك  . . . فََحلَّ النَّاُس  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل: فَإِنَّ َمِعي اْلهَْدَي فَََل تَِحلُّ

ُروا إَّلَّ النَّبِيَّ كُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لُّهُْم َوقَصَّ ا َكاَن يَْوُم  -َصلَّى َّللاَّ َوَمْن َكاَن َمَعهُ هَْدٌي؛ فَلَمَّ
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 ِ هُوا إلَى ِمنًّى فَأَهَلُّوا بِاْلَحجِّ َوَرِكَب َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -التَّْرِويَِة تََوجَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ى بِهَا الظُّْهَر َواْلَعْصَر َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َواْلفَْجَر، ثُمَّ َمَكَث قَلِيَلًّ َحتَّى َطلََعْت فََصلَّ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الشَّْمُس َوأََمَر بِقُبٍَّة ِمْن َشَعٍر فَُضِربَْت لَهُ بِنَِمَرةَ فََساَر َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َعَرفَةَ. . . فَنََزَل فِي اْلقُبَِّة بِنَِمَرةَ َحتَّى إَذا َزاَغْت الشَّْمُس أََمَر بِاْلقَْصَواِء . . . َحتَّى أَتَى -

فَُرِحلَْت لَهُ فَأَتَى بَْطَن اْلَواِدي فََخطََب النَّاَس فَقَاَل: إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَراٌم 

ا  -ِرُكْم هََذا فِي بَلَِدُكْم هََذا َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هََذا فِي َشهْ  ا َكثِيرًّ ثُمَّ أَذََّن، ثُمَّ  -ثُمَّ َذَكَر َكََلمًّ

َعلَْيِه  -أَقَاَم فََصلَّى الظُّْهَر ثُمَّ أَقَاَم فََصلَّى اْلَعْصَر َولَْم يَُصلِّ بَْينَهَُما َشْيئًّا؛ ثُمَّ َرِكَب 

ََلُم  َخَراِت، َوَجَعَل َحْبَل  َحتَّى أَتَى اْلَمْوقَِف فََجَعلَ  -السَّ بَْطَن نَاقَتِِه اْلقَْصَواِء إلَى الصَّ

ْفَرةُ  ْمُس َوَذهَبَْت الصُّ اْلُمَشاِة بَْيَن يََدْيِه َواْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ فَلَْم يََزْل َواقِفًّا َحتَّى َغَربَْت الشَّ

 ِ . . . َوأَْرَدَف أَُساَمةَ َخْلفَهُ َوَدفََع َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - قَلِيَلًّ َوقَْد َشنََق  -َصلَّى َّللاَّ

ِكينَةَ السَِّكينَةَ، ُكلََّما أَتَى َجبََلًّ ِمْن اْلِجبَاِل أَْرخَ  َماَم، َوقَاَل: أَيُّهَا النَّاُس السَّ ى لِْلقَْصَواِء الزِّ

هَا اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بِأََذاٍن َواِحٍد لَهَا قَلِيَلًّ َحتَّى تَْصَعَد، َحتَّى أَتَى اْلُمْزَدلِفَةَ فََصلَّى بِ 

َحتَّى طَلََع اْلفَْجُر فََصلَّى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوإِقَاَمتَْيِن، َولَْم يَُسبِّْح بَْينَهَُما َشْيئًّا، ثُمَّ اْضطََجَع 

ْبُح بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة؛ ثُمَّ َرِكَب اْلقَ  ْصَواَء َحتَّى أَتَى اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم اْلفَْجَر ِحيَن تَبَيََّن لَهُ الصُّ

َدهُ؛ فَلَْم يََزْل َواقِفًّا َحتَّى أَْسفَرَ  َ تََعالَى َوَكبََّرهُ َوهَلَّلَهُ َوَوحَّ ا فََدفََع فَاْستَْقبََل اْلقِْبلَةَ فََدَعا َّللاَّ  ِجد ًّ

؛  قَْبَل أَْن تَْطلَُع الشَّْمُس، َوأَْرَدَف اْلفَْضَل ْبَن اْلَعبَّاسِ  َك قَلِيَلًّ ٍر فََحرَّ َحتَّى أَتَى بَْطَن ُمَحسِّ

ثُمَّ َسلََك الطَِّريَق اْلُوْسطَى الَّتِي تَْخُرُج َعلَى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى َحتَّى أَتَى اْلَجْمَرةَ الَّتِي ِعْنَد 

َل َحَصى اْلَخْذِف، َرَمى ِمْن الشََّجَرِة فََرَماهَا بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمْنهَا ِمثْ 

بَْطِن اْلَواِدي؛ ثُمَّ اْنَصَرَف إلَى اْلَمْنَحِر فَنََحَر ثَََلثًّا َوِستِّيَن بََدنَةًّ ثُمَّ أَْعطَى َعلِي ًّا فَنََحَر َما 

فَطُبَِخْت فَأََكََل ِمْن َغبََر َوأَْشَرَكهُ فِي هَْديِِه. ثُمَّ أََمَر ِمْن ُكلِّ بََدنٍَة بِبِْضَعٍة فَُجِعلَْت فِي قِْدٍر 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَْحِمهَا َوَشِربَا ِمْن َمَرقِهَا، ثُمَّ َرِكَب َرُسوُل َّللاَّ فَأَفَاَض إلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ا فََشِرَب ِمْنهُ   صحيح(«)اْلبَْيِت فََصلَّى بَِمكَّةَ الظُّْهَر. ثُمَّ أَتَى َزْمَزَم فَتَنَاَوَل َدْلوًّ

مؤلٍف: ُكلُّ َما فِي هََذا اْلَخبَِر ِمْن ُدَعاٍء، َوِصفَِة َمْشٍي، َوَغْيِر َذلَِك ََّل تََحاَش َشْيئًّا، قَاَل ال

 فَهَُو ُكلُّهُ ُسنَّةٌ ُمْستََحبَّةٌ.

 737]َدفََع ِمْن َعَرفَةَ قَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس[م

هُ  تَامٌّ َوََّل َشْيَء َعلَْيِه، َوُوُجوُب فَْرِض َمْن َدفََع ِمْن َعَرفَةَ قَْبَل ُغُروِب الشَّْمِس فََحجُّ

 .اْلُوقُوِف بَِعَرفَةَ 

 -أقوال الفقهاء:

هُ تَامٌّ َوَعلَْيِه َدٌم.)أبو حنيفة والشافعي(■  ا فََحجُّ  إْن أَفَاَض ِمْنهَا نَهَارًّ

 إْن لَْم يَقِْف بِهَا لَْيَلًّ فَََل َحجَّ لَهُ.)مالك(■ 

 -األحاديث واآلثار:

يلِيِّ قَاَل َعْن َعبْ ■ ْحَمِن ْبِن يَْعُمَر الدِّ ِ »ِد الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َشِهْدُت َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

؟ فَقَاَل: اْلَحجُّ َعَرفَةَ فََمْن أَْدَرَك لَْيلَةَ َعَرفَةَ قَْبَل طُلُوِع اْلفَْجِر -َوُسئَِل َعْن اْلَحجِّ  -بَِعَرفَةَ 

 صحيح(«)فَقَْد أَْدَركَ  ِمْن لَْيلَِة َجْمعٍ 
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« ■ ِ ِس ْبِن أَْوِس ْبِن َحاِرثَةَ ْبِن ََّلٍم الطَّائِيُّ قَاَل: أَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ  -عن ُعْرَوةُ ْبُن ُمَضرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ََلةَ  -َصلَّى َّللاَّ ؟ فَقَاَل: َمْن َصلَّى هَِذِه الصَّ  بَِجْمٍع فَقُْلت لَهُ: هَْل لِي ِمْن َحجٍّ

فَقَْد  َوأَفَاَض قَْبَل َذلَِك ِمْن َعَرفَاٍت لَْيًَل أَْو نََهاًرا َمَعنَا َوَوقََف هََذا اْلَمْوقَِف َحتَّى يُفِيَض،

هُ َوقََضى تَفَثَهُ   صحيح(«)تَمَّ َحجُّ

ا " إنََّما هَُو لَْيَلًّ قال المؤلف: فَأَتَْوا بِنَاِدَرٍة، َوِهَي أَنَّهُْم قَالُوا: َمْعنَى قَْولِِه " لَْيَلًّ أَْو نَهَا رًّ

ا َكَما قَاَل  ا{ ]اْلنسان: -تََعالَى  -َونَهَارًّ ا أَْو َكفُورًّ [ ؟ فَقُْلنَا: هََذا ٢١: }َوَّل تُِطْع ِمْنهُْم آثِمًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَعلَى َرُسولِِه  -تََعالَى  -اْلَكِذُب َعلَى َّللاَّ ا؛ َولَْو َكانَ  -َصلَّى َّللاَّ  ُصَراحًّ

ْلتُُموهُ لََما َكاَن  ا إَّلَّ َحتَّى يَُكوَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َكَما تَأَوَّ َمْنِهي ًّا َعْن أَْن يُِطيَع ِمْنهُْم آثِمًّ

ا؛ َوهََذا ََّل يَقُولُهُ ُمْسلٌِم، بَْل هَُو  َمْنِهيٌّ َعْن أَْن يُِطيَع ِمْنهُْم اآْلثَِم،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َكفُورًّ

ا..َواْلكَ   فُوَر، َوإِْن لَْم يَُكْن اآْلثُِم َكفُورًّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َوقََف بَِعَرفَاٍت بِلَْيٍل فَقَْد » -َصلَّى َّللاَّ

ا َعْوَرةٌ ِْلَنَّ أَبَا ضعيف() : هَذَ «)أَْدَرَك اْلَحجَّ َوَمْن فَاتَهُ َعَرفَاٌت بِلَْيٍل فَقَْد فَاتَهُ اْلَحجُّ 

َعْوِن ْبَن َعْمٍرو، َوَرْحَمةَ ْبَن ُمْصَعٍب، َوَداُود ْبَن ُجبَْيٍر َمْجهُولُوَن ََّل يُْدَرى َمْن هُْم 

 َواْبُن أَبِي لَْيلَى َسيُِّئ اْلِحْفِظ ، ومثلع عن عطاء مرفوعا فهو مرسل (

ِد ْبِن اْلُمْنَكدِ ■  ِ َعْن اْلُمْنَكِدِر ْبِن ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِر َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َمامُ »قَاَل:   ضعيف مرسل(«)ََّل تَْدفَُعوا ِمْن َعَرفَةَ َوُمْزَدلِفَةَ َحتَّى يَْدفََع اْْلِ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن أََجاَز بَْطَن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() َعْبَد اْلَملِِك َساقِطٌ َوأَبَا ُمَعاِويَةَ «)ُعَرنَةَ قَْبَل أَْن تَِغيَب الشَّْمُس فَََل َحجَّ لَهُ 

 َمْجهُوٌل؛ َويَِزيَد َكذَّاٌب ثُمَّ هَُو ُمْرَسٌل(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنَّا ََّل نَْدفَُع َحتَّى : »-َّللاَّ

َوإِنَّ أَْهَل اْلَجاِهلِيَِّة َكانُوا ََّل يُفِيُضوَن ِمْن َجْمٍع  -يَْعنِي ِمْن َعَرفَاٍت  -تَْغُرَب الشَّْمُس 

ضعيف مرسل ثم هو «)ِهمْ َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس، َوإِنَّا نَْدفَُع قَْبَل َذلَِك، هَْديُنَا ُمَخالٌِف لِهَْديِ 

 عن رجل لم يسم(

، َوَمْن لَْم يُْدِرْك َعَرفَاٍت ■  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َمْن أَْدَرَك َعَرفَاٍت بِلَْيٍل فَقَْد أَْدَرَك اْلَحجَّ

.  بِلَْيٍل فَقَْد فَاتَهُ اْلَحجُّ

يَِصيُر إلَْيِه لَْيلَةَ َعَرفَةَ َمْن أَْدَرَكهَا قَْبَل َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: ِمََلُك اْلَحجِّ الَِّذي ■ 

. ا فَقَْد أَْدَرَك اْلَحجَّ  اْلفَْجِر لَْيَلًّ أَْو نَهَارًّ

 777]لِْلُمتََمتِِّع أَْن يُِهلَّ بِاْلَحجِّ يَْوَم التَّْرِويَِة[م

ا اْستِْحبَابُنَا لِْلُمتََمتِِّع أَنَّ يُِهلَّ بِاْلَحجِّ يَْوَم  التَّْرِويَِة فِي أَْخِذِه فِي النُّهُوِض إلَى ِمنًّى فَلَِما َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذَكْرنَا ِمْن فِْعِل أَْصَحاِب النَّبِيِّ   بَِحْضَرتِِه.. -َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

ِة.)مال■   ك(يُِهلَّ اْلُمتََمتُِّع، َوأَْهُل َمكَّةَ إَذا أَهَلَّ ِهََلُل ِذي اْلِحجَّ

 -اآلثار:

 َعْن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: يَا أَْهَل َمكَّةَ يَْقَدُم النَّاُس ُشْعثًّا َوأَْنتُْم ُمدَِّهنُوَن فَإَِذا َرأَْيتُْم اْلِهََللَ ■ 
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ٍد َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َعْن ُعَمَر؛ َوِكََلهَُما لَمْ   فَأَِهلُّوا.)ضعيف() ِمْن طَِريِق اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 يُولَْد إَّلَّ بَْعَد َمْوِت ُعَمَر بِأَْعَواٍم(

َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح قَاَل: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوقَْد أَهَلَّ بِاْلَحجِّ إْذ ■ 

ا َكاَن فِي اْلَعاِم الثَّ  ا آَخَر؛ فَلَمَّ ا ثُمَّ َعامًّ ِة َعامًّ الِِث قِيَل لَهُ: قَْد ُرئَِي َرأَى ِهََلَل ِذي اْلِحجَّ

ِة؟ فَقَاَل: َما أَنَا إَّلَّ َكَرُجٍل ِمْن أَْصَحابِي، َوَما أََرانِي أَْفَعُل إَّلَّ َكَما فََعلُوا،  ِهََلُل ِذي اْلِحجَّ

. فَأَْمَسَك إلَى يَْوِم التَّْرِويَِة، ثُمَّ أَْحَرَم ِمْن اْلبَْطَحاِء ِحيَن اْستََوْت بِِه َراِحلَتُهُ   بِاْلَحجِّ

ا آَخَر ■  ِة ثُمَّ َعامًّ ا ِمْن اْلَمْسِجِد ِحيَن أَهَلَّ ِهََلُل ِذي اْلِحجَّ َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ أَْحَرَم َعامًّ

ا َكاَن اْلَعاُم الثَّالُِث لَْم يُْحِرْم َحتَّى َكاَن يَْوُم التَّْرِويَِة قَاَل ُمَجاِهٌد: فََسأَْلته َعنْ   َكَذلَِك، فَلَمَّ

 َذلَِك؟ فَقَاَل: إنِّي ُكْنت اْمَرأًّ ِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة فَأَْحبَْبت أَْن أُِهلَّ بِإِْهََللِِهْم ثُمَّ َذهَْبت أَْنظُرُ 

فَإَِذا أَنَا أَْدُخُل َعلَى أَْهلِي َوأَنَا ُمْحِرٌم َوأَْخُرُج َوأَنَا ُمْحِرٌم، فَإَِذا َذلَِك ََّل يَْصلُُح؛ ِْلَنَّ 

َم إَذا أَْحَرَم َخَرَج لَِوْجِهِه. قَاَل ُمَجاِهٌد: فَقُْلت َِّلْبِن ُعَمَر: فَأَيَّ َذلَِك تََرى؟ قَاَل: يَْوَم اْلُمْحرِ 

 التَّْرِويَِة.

َحابَِة أَْن يُِهلَّ اْلُمتََمتُِّع َوأَْهُل َمكَّةَ يَْوَم  قال المؤلف: فَهََذا اْبُن ُعَمَر قَْد أَْخبََر أَنَّ فِْعَل الصَّ

 ْرِويَِة..التَّ 

َماُم إَذا أَتَمَّ اْلُخْطبَةَ بَِعَرفَة[م  777]اْْلِ

َماُم اْلُخْطبَةَ بَِعَرفَةَ، ثُمَّ يُقِيَم لَِصََلِة الظُّ  ُن إَذا أَتَمَّ اْْلِ َن اْلُمَؤذِّ ا قَْولُنَا: أَْن يَُؤذِّ ْهِر، ثُمَّ َوأَمَّ

َن لَهَا؛ فَلَِما َذكَ  ِ يُقِيَم لِْلَعْصِر َوََّل يَُؤذِّ ُ َعلَْيِه  -ْرنَاهُ فِي اْلَخبَِر َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 آنِفًّا َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأََحِد قَْولَْي َمالٍِك .. -َوَسلََّم 

 -أقوال الفقهاء:

.) قول آخَر لمَ ■  َماُم فِي اْلُخْطبَِة، َوإِْن َشاَء إَذا أَتَمَّ  الِك(إْن َشاَء أَذََّن، َواْْلِ

َماُم َعلَى اْلِمْنبَِر قَْبَل أَْن يَأُْخَذ فِي اْلُخْطبَِة.)أبو حنيفة وأبو ثور َوقَاَل ■  ُن إَذا قََعَد اْْلِ يَُؤذِّ

ُن بَْعَد َصْدٍر ِمْن اْلُخْطبَِة،  َماِم؛ ثُمَّ َرَجَع فَقَاَل: يَُؤذِّ ُن قَْبَل ُخُروِج اْْلِ أَبُو يُوُسَف: يَُؤذِّ

ٍن ِمْن أَْهِل َمكَّةَ( َوَذَكَر َذلِكَ   َعْن ُمَؤذِّ

■) َماُم اْلُخْطبَةَ اْْلُولَى.) الشَّافِِعي   يَأُْخُذ فِي اْْلََذاِن إَذا أَتَمَّ اْْلِ

ِة َشْيٍء ِمْنهَا فَإِْن قَالُوا: قِْسنَا َذلَِك َعلَى  ةَ لِِصحَّ ٍد: َوهَِذِه أَْقَواٌل ََّل ُحجَّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

نَا: اْلقِيَاُس بَاِطٌل، ثُمَّ لَْو َكاَن َحق ًّا لََكاَن هََذا ِمْنهُ َعْيَن اْلبَاِطِل؛ ِْلَنَّهُ لَْيَس قِيَاُس اْلُجُمَعِة؟قُلْ 

اْْلََذاِن بَِعَرفَةَ َعلَى اْْلََذاِن بِاْلُجُمَعِة بِأَْولَى ِمْن اْلقِيَاِس لِْلُجُمَعِة َعلَى َما ُرِوَي فِي َعَرفَةَ 

ْم تَقُولُوَن: ََّل ُجُمَعةَ بَِعَرفَةَ فَإِْن قِيَل: فَأَْنتُْم تَقُولُوَن: إنَّ اْلُجُمَعةَ بَِعَرفَةَ َكَما ََّل ِسيََّما َوأَْنتُ 

 -ِهَي فِي َغْيِرهَا ِمْن اْلبََِلِد قُْلنَا: نََعْم، َولَْيَس َذلَِك بُِمبِيٍح ُمَخالَفَةَ َما َصحَّ َعْن النَّبِيِّ 

ُ َعلَْيِه َوسَ   فِي ِصفَِة اْْلََذاِن فِيهَا بِِخََلفِِه فِي َسائِِر اْلبََِلِد .. -لََّم َصلَّى َّللاَّ

 772]اْلَجْمع بَْيَن َصََلتَْي الظُّْهِر َواْلَعْصِر بَِعَرفَةَ[م

ا قَْولُنَا: بِاْلَجْمِع بَْيَن َصََلتَْي الظُّْهِر، َواْلَعْصِر بَِعَرفَةَ بِأََذاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمتَْينِ   َوأَمَّ

 ِ ا فَلَِما َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َوبُِمْزَدلِفَةَ بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلَعتََمِة َكَذلَِك أَْيضًّ َصلَّى َّللاَّ

 فِي اْلَخبَِر .. -َوَسلََّم 
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 -أقوال الفقهاء:

ََلِة بَِعَرفَةَ هو قول أَبُي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ .■  قول المؤلف فِي الصَّ

 قَاَل َمالٌِك: بِأََذانَْيِن َوإِقَاَمتَْيِن لُِكلِّ َصََلٍة أََذاٌن َوإِقَاَمةٌ..وَ 

يَْجَمُع بَْيَن الظُّْهِر، َواْلَعْصِر، بَِعَرفَةَ بِإِقَاَمتَْيِن فَقَْط بََِل أََذاٍن.)الثوري وإسحاق بن ■ 

 راهويه(

واحد وإقامتين هو قول المؤلف في الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة بآذان ■

 قول:روى عن ابن عمر وعطاء َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ ِمْن ِرَوايَِة أَبِي ثَْوٍر َعْنهُ(

■ ، يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة بإقامتين بَل آذان.) قَْوُل ُسْفيَاَن، َوالشَّافِِعيِّ

 فِي أََحِد أَْقَوالِِهْم( -َوأَْحَمَد 

شاء في مزدلفة بإقامة واحدة بَل آذان.)سعيد بن جبير ، يجمع بين المغرب والع■

 َوبِِه أََخَذ أَبُو بَْكِر ْبُن َداُود( -َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل فِي أََحِد قَْولَْيِهَما 

َع بَْينَهَُما أَقَاَم لِْلِعَشاءِ ■ إقَاَمةًّ  يجمع بينهما بإقامة واحدة وآذان واحد ، فَإِْن تَطَوَّ

 أُْخَرى.)أبو حنيفة(

ِد ْبِن َعلِيٍّ ْبنِ ■  ََلتَْيِن بُِمْزَدلِفَةَ ُكلُّ َصََلٍة بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة .)َوهَُو قَْوُل ُمَحمَّ  يَْجَمُع بَْيَن الصَّ

 اْلُحَسْيِن، َوَذَكَرهُ َعْن أَْهِل بَْيتِِه؛ َوبِِه يَقُوُل َمالٌِك(

ب بمزدلفة وإن خرج وقتها.) روى عن جابر قول المؤلف بوجوب صَلة المغر■

 وابن الزبير ومجاهد وروى عن ابن عمر وابن عباس خَلفه(

 -األحاديث واآلثار:

ِ   عن اْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن ُعَمَر:■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َجَمَع بُِمْزَدلِفَةَ  -َصلَّى َّللاَّ

 اِء بِإِقَاَمٍة َواِحَدٍة.)صحيح(بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعشَ 

ِ »َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَ ثُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ أَتَى ُمْزَدلِفَةَ فَتََوضَّ

ََلةُ فََصلَّى اْلَمْغِرَب ثُمَّ أَنَاَخ ُكلُّ إْنَساٍن بَِعيَرهُ فِي َمْنِزلِِه  ََلةُ أُقِيَمْت الصَّ ثُمَّ أُقِيَمْت الصَّ

 )صحيح(« فََصلَّى، َولَْم يَُصلِّ بَْينَهَُما َشْيئًّا

ُ َعْنهَُما  -َعْن اْبِن ُعَمَر ]■  ِ »[ قَاَل -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجَمَع َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِمْنهَُما بِإِقَاَمٍة، َولَْم يَُسبِّْح بَْينَهَُما، َوََّل َعلَى إْثِر بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء بَِجْمٍع ُكلُّ َواِحَدٍة  -

 )صحيح(« ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما

ِ »َعْن َعطَاٍء ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى بَِمكَّةَ َوبِِمنًّى ُكلَّ َصََلٍة  -َصلَّى َّللاَّ

 .)ضعيف مرسل(« ُكلَّ َصََلٍة بِإِقَاَمةٍ  -بَِعَرفَةَ، َوبَِجْمٍع  -بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة، َوَصلَّى 

َوَذَكَر أَنَّ اْبَن  -َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر: أَنَّهُ َصلَّى اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء بَِجْمٍع بِإِقَاَمٍة َواِحَدٍة ■ 

ِ ُعَمَر فََعَل ِمْثَل َذلَِك، َوأَنَّ اْبَن ُعَمَر َذَكَر أَنَّ َرسُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وَل َّللاَّ فََعَل  -َصلَّى َّللاَّ

 َذلَِك.

ِ »َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد قَاَل ■  ا أَفَاَض َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَمَّ ِمْن َعَرفَاٍت  -َصلَّى َّللاَّ

ْعِب فَقََضى َحاَجتَهُ فََجَعْلُت أَُصبُّ َعلَْيِه َويَ  ِ َعَدَل إلَى الشِّ أُ فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ تََوضَّ

 صحيح(«)أَتَُصلِّي؟ قَاَل: اْلُمَصلَّى أََماَمكَ 
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قال المؤلف في استدَّلله بالحديث على وجوب صَلة المغرب في مزدلفة: فَإِْذ قَْد 

ََلةَ تَْرَك َصََلِة اْلَمْغِرِب َوأَْخبََر بِأَنَّ اْلُمَصلَّى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قََصَد  ِمْن أََماٍم، َوأَنَّ الصَّ

ََلِة  ََلِة َوَوْقَت الصَّ ََلِة فَقَْد أَْخبََر بِأَنَّ َمْوِضَع الصَّ ِمْن أََماٍم، فَاْلُمَصلَّى هَُو َمْوِضُع الصَّ

َصل ًّى، َوََّل ِمْن أََماٍم، فََصحَّ يَقِينًّا أَنَّ َما قَْبَل َذلَِك اْلَوْقِت، َوَما قَْبَل َذلَِك اْلَمَكاِن لَْيَس مُ 

ََلةُ فِيِه َصََلةٌ.  الصَّ

 يَْعنِي ُمْزَدلِفَةَ. -َعْن نَافٍِع قَاَل: لَْم أَْحفَْظ َعْن اْبِن ُعَمَر أََذانًّا َوََّل إقَاَمةًّ بَِجْمٍع ■ 

، ثُمَّ َعْن اْبِن ِسيِريَن قَاَل: َصلَّْيت َمَع اْبِن ُعَمَر بَِجْمٍع اْلَمْغِرَب بََِل أََذاٍن َوََّل إقَاَمةٍ ■ 

 اْلِعَشاَء بََِل أََذاٍن َوََّل إقَاَمٍة.

ا أَنَّهُ َجَمَع بَْينَهَُما بِإِقَاَمٍة َواِحَدِة بََِل أََذاٍن .■   عن ابن عمُر أَْيضًّ

ْحَمِن ْبِن يَِزيَد أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َجَمَع بَْينَهَُما بِإِقَاَمتَْيِن ■  يَْعنِي  -َعْن َعْبِد الرَّ

 َدلِفَةَ.)ضعيف()فيه الحجاج بن أرطأة(بُِمزْ 

َعْن أَبِي َجْعفٍَر: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َجَمَع بَْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء، ُكلُّ َواِحَدٍة ■ 

 يَْعنِي بُِمْزَدلِفَةَ.)ضعيف( -ِمْنهَُما بِإِقَاَمٍة 

ََلتَْيِن بُِمْزَدلِفَةَ  َعْن النُّْعَماِن ْبِن ُحَمْيٍد أَنَّ ُعَمَر َجَمعَ ■   بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة. بَْيَن الصَّ

، أَْو أََمَر فَأَذََّن َوأَقَام عن أَْشَعُث ْبُن ُسلَْيٍم َعْن أَبِيِه " أَنَّهُ َكاَن َمَع اْبِن ُعَمَر بُِمْزَدلِفَةَ ■ 

ََلةَ، فََصلَّى اْلِعَشاَء بَِذلَِك ثُمَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب ثَََلَث َرَكَعاٍت، ثُمَّ اْلتَفََت إلَيْ  نَا فَقَاَل: الصَّ

َعْن اْبِن ُعَمَر بِهََذا قَاَل: فَقِيَل َِّلْبِن »َرْكَعتَْيِن ، قَاَل أَْشَعُث: َوأَْخبََرنِي ِعََلُج ْبُن َعْمٍرو 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -ُعَمَر فِي َذلَِك؟ فَقَاَل: َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ  « .هََكَذا - َصلَّى َّللاَّ

َوايَاِت َعْنهُ، َوَعْن  َوايَةُ َعْن اْبِن ُعَمَر إَّلَّ أَنَّ إْحَدى الرِّ قال المؤلف: فَاْضطََربَْت الرِّ

ِ: َزاَدْت َعلَى اْْلُْخَرى؛ َوَعلَى ِرَوايَِة اْبِن َعبَّاٍس  أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد، َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

َوايَاِت َعْنهُ، َوَعْن َجابٍِر تَِزيُد َعلَى اْْلُْخَرى، إقَاَمةٌ فََوَجَب ا يَاَدِة، َوإِْحَدى الرِّ ْْلَْخُذ بِالزِّ

يَاَدِة ِْلَنَّهَا ِرَوايَةٌ قَائَِمةٌ بِنَْفِسهَا َصِحيَحةٌ  فَََل َوَعلَى ِرَوايَِة أَُساَمةَ أََذانًّا، فََوَجَب اْْلَْخُذ بِالزِّ

َجَمْعت ِرَوايَةَ َسالٍِم، َوِعََلٍج َعْن اْبِن ُعَمَر َصحَّ ِمْنهَُما أََذاٌن،  يَُجوُز ِخََلفُهَا، فَإَِذا

ةَ لَِمْن  َوإِقَاَمتَاِن َكَما َجاَء بَيِّنًّا فِي َحِديِث َجابٍِر، َوهََذا هَُو الَِّذي ََّل يَُجوُز ِخََلفُهُ؛ َوََّل ُحجَّ

ِ  -َخالََف َذلَِك   ُق.التَّْوفِي -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

َعْن اْْلَْسَوِد ُكْنت َمَع ُعَمَر فَأَتَى اْلُمْزَدلِفَةَ فََصلَّى اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء، ُكلُّ َصََلٍة بِأََذاٍن ■ 

 َوإِقَاَمٍة.)صحيح(

ْحَمِن ْبِن يَِزيَد قَاَل: َصلَّْيت َمَع اْبِن َمْسُعوٍد اْلَمْغِرَب بَِجْمٍع بِأََذاٍن َوإِقَ ■  اَمٍة، َعْن َعْبِد الرَّ

ْينَا، ثُمَّ َصلَّى بِنَا اْلِعَشاَء بِأََذاٍن َوإِقَاَمٍة.  ثُمَّ أَتَْينَا بِِعَشائِنَا فَتََعشَّ

ََلتَْيِن ■  ِد ْبِن َعلِيٍّ ْبِن اْلُحَسْيِن: أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َكاَن يَْجَمُع بَْيَن الصَّ ُمَحمَّ

 َوإِقَاَمٍة . بُِمْزَدلِفَةَ ُكلُّ َصََلٍة بِأََذانٍ 

ْبِح بُِمْزَدلِفَةَ[م َماِم َصََلةَ الصُّ  773]َحّج َمْن لَْم يُْدِرْك َمَع اْْلِ

َجاِل، فَلَِما  ْبِح بُِمْزَدلِفَةَ ِمْن الرِّ َماِم َصََلةَ الصُّ ا بُْطََلُن َحجِّ َمْن لَْم يُْدِرْك َمَع اْْلِ َوأَمَّ

ثَنَاهُ ..  َحدَّ
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ْبيَاَن، َعفَاَء بِِخََلِف هََذا.. والنَِّساَء، َوالصِّ  َوالضُّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف ببطَلن حج من لم يدرك صَلة الفجر بمزدلفة هو قول:علقمة ■

 والنخعي والشعبي والحسن ،وحماد بن أبي سليمان وابن المسيب.

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن ُعْرَوةَ ْبِن ُمَضرِّ َمْن أَْدَرَك » -ى َّللاَّ

َماِم  ، َوَمْن لَْم يُْدِرْك َمَع اْْلِ َماِم َوالنَّاِس َحتَّى يُفِيُضوا ِمْنهَا فَقَْد أَْدَرَك اْلَحجَّ ا َمَع اْْلِ َجْمعًّ

 صحيح(«)َوالنَّاِس فَلَْم يُْدِركْ 

ٍس الطَّائِيُّ قَاَل: قُْلتُ ■ » ِ أَتَْيتَُك ِمْن َجبَلَْي طَيٍِّئ أَْكلَْلُت ُعْرَوةُ ْبُن ُمَضرِّ : يَا َرُسوَل َّللاَّ

؟ فَقَاَل  ِ َما بَقَِي ِمْن َجبٍَل إَّلَّ َوقَْفُت َعلَْيِه فَهَْل لِي ِمْن َحجٍّ َمِطيَّتِي َوأَْتَعْبُت نَْفِسي، َوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ اْلَغَداةَ هَاهُنَا، ثُمَّ أَقَاَم َمَعنَا، َوقَْد َوقََف : َمْن َصلَّى -َصلَّى َّللاَّ

هُ  ا فَقَْد تَمَّ َحجُّ  صحيح(«)قَْبَل َذلَِك بَِعَرفَةَ لَْيَلًّ أَْو نَهَارًّ

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم{  قال المؤلف: َوقَاَل تََعالَى: }فَإَِذا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا َّللاَّ

ِ  -َوِهَي اْلَمْشَعُر اْلَحَراُم  -[ فََوَجَب اْلُوقُوُف بُِمْزَدلِفَةَ ٥٢٨: ]البقرة  -تََعالَى  -َوِذْكُر َّللاَّ

ِعْنَدهَا فَْرٌض يَْعِصي َمْن َخالَفَهُ َوََّل َحجَّ لَهُ، ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت بَِما أََمَر؛ إَّلَّ أَنَّ إْدَراَك َصََلِة 

ِ اْلفَْجِر فِيهَا َمَع اْْلِ  ْكُر اْلُمْفتََرُض بِبَيَاِن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َماِم هَُو الذِّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ََلةَ لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َماِم فَقَْد أَْدَرَك الصَّ َصلَّى  -اْلَمْذُكوِر، َوَمْن أَْدَرَك َشْيئًّا ِمْن َصََلِة اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  وافَمَ : »-َّللاَّ َواْحتَجَّ بَْعُضهُْم بِقَْوِل النَّبِيِّ « .. ا أَْدَرْكتُْم فََصلُّوا َوَما فَاتَُكْم فَأَتِمُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ُل ُمْبِطٍل لِهََذا اَِّلْحتَِجاِج « اْلَحجُّ َعَرفَةَ : »-َصلَّى َّللاَّ : َوهُْم أَوَّ ؟ قَاَل َعلِيٌّ

ْحَراِم َوتَْرِك طََواِف ِْلَنَّ ِعْنَدهُْم فََرائَِض يَْبطُ  ُل اْلَحجُّ بِتَْرِكهَا ِسَوى َعَرفَةَ َكتَْرِك اْْلِ

فَا َواْلَمْرَوِة. فََكْم هََذا التَّنَاقُُض؟ َولَْيَس قَْولُهُ  فَاَضِة. َوتَْرِك الصَّ : -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْْلِ

..بَِمانٍِع ِمْن أَْن يَُكوَن َغْيُر َعرَ « َواْلَحجُّ َعَرفَةَ » ا إَذا َجاَء بَِذلَِك نَصٌّ  فَةَ اْلَحجَّ أَْيضًّ

يِق أَنَّ أَْسَماَء قَالَْت لَهُ بُِمْزَدلِفَةَ: هَْل َغاَب ■ » دِّ ِ َمْولَى أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ َعْبُد َّللاَّ

قََمُر؟ قُْلُت: نََعْم، قَالَْت: اْرَحْل اْلقََمُر؟ قُْلُت: ََّل، فََصلَّْت َساَعةًّ ثُمَّ قَالَْت يَا بُنَيَّ هَْل َغاَب الْ 

بِي فَاْرتََحْلنَا َحتَّى َرَمْت اْلَجْمَرةَ ثُمَّ َصلَّْت فِي َمْنِزلِهَا فَقُْلُت لَهَا أَْي هَْنتَاهُ لَقَْد َغلَّْسنَا، 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَالَْت: َكَل ًّ أَْي بُنَيَّ إنَّ َرُسوَل َّللاَّ  « .ِذَن لِلظُُّعنِ أَ  -َصلَّى َّللاَّ

ُم َضَعفَةَ أَْهلِِه فَيَقِفُوَن ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم بِاْلُمْزَدلِفَةِ ■  ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن يُقَدِّ  أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

 َ َماُم َويَقُوُل ابْ  -تََعالَى  -بِاللَّْيِل فَيَْذُكُروَن َّللاَّ ُن ُعَمَر أَْرَخَص ثُمَّ يَْدفَُعوَن قَْبَل أَْن يَقَِف اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.)صحيح( -فِي أُولَئَِك َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل: بََعثَنِي َرُسوُل َّللاَّ فِي الثَّقَِل َوفِي  -َصلَّى َّللاَّ

َعفَِة ِمْن َجْمٍع بِلَْيلٍ   صحيح(«)الضَّ

اَن اْبُن َعبَّاٍس ِحينَئٍِذ قَْد نَاهََز اَِّلْحتََِلَم َولَْم يَْحتَلِْم بَْعُد، هََكَذا َذَكَر َعْن قال المؤلف: كَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَْفِسِه فِي اْلَخبَِر الَِّذي فِيِه: أَنَّهُ أَتَى ِمنًّى َعلَى أَتَاٍن، َوَرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

: َوأَنَا ُغََلٌم قَْد نَاهَْزت اَِّلْحتََِلَم فََخَرَج هَُؤََّلِء َعْن ُوُجوِب ُحُضوِر يَُصلِّي بِالنَّاِس قَالَ 
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 ِ َماِم َعلَْيِهْم َوبَقَِي َعلَْيِهْم فَْرُض اْلُوقُوِف بُِمْزَدلِفَةَ، َوِذْكِر َّللاَّ ْبِح بُِمْزَدلِفَةَ َمَع اْْلِ  َصََلِة الصُّ

 ..هُنَالَِك لَْيلَةَ النحر  -تََعالَى  -

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل " َمْن أَفَاَض ِمْن َعَرفَةَ فَََل َحجَّ لَهُ ".■ 

بَْيِر أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل فِي ُخْطبَتِِه: أَََّل ََّل َصََلةَ إَّلَّ بَِجْمٍع.■   َعْن اْبِن الزُّ

ََلةَ إَّلَّ بُِمْزَدلِفَةَ فَقَْد َجَعلَهَا مِ  .قال المؤلف: فَإَِذا أَْبطََل الصَّ  ْن فََرائِِض اْلَحجِّ

 777]َرْمي َجْمَرِة اْلَعقَبَِة[م

ى َكَحَصى اْلَخْذِف ََّل أَْصَغَر،  ْمُي إَّلَّ بَِحصًّ ُوُجوُب َرْمِي َجْمَرِة اْلَعقَبَِة.. َوََّل يُْجِزُئ الرَّ

 َوََّل أَْكبََر..

 -أقوال الفقهاء:

َرَمى، َوإِْن فَاتَهُ َذلَِك َحتَّى نَفََر فَإِنَّهُ يَُحجُّ ِمْن  َمْن لَْم يَْرِم اْلَجْمَرةَ: إْن َذَكَر َوهَُو بِِمنًّى■ 

 قَابٍِل َويَُحافِظُ َعلَى اْلَمنَاِسِك.)ابن المسيب وداود وأهل الظاهر(

 يستحب الرمي بما هو أكبر من حصى الخذف.)مالك(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ : إنِّي أَْمَسْيُت، -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َولَْم أَْرِم قَاَل: اْرِم َوََّل َحَرجَ 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َوقََف  -َصلَّى َّللاَّ

ِة اْلَوَداِع فََجعَ  لُوا يَْسأَلُونَهُ؟ فَقَاَل لَهُ َرُجٌل: لَْم أُْشِعْر فَنََحْرُت قَْبَل أَْن أَْرِمَي؟ قَاَل: فِي َحجَّ

  صحيح(«)اْرِم َوََّل َحَرجَ 

ا فَإِْن قِيَل: إنَّ فِي هََذا اْلَخبَِر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَأََمَر  بَِرْميِهَا فََوَجَب فَْرضًّ

ا؟ قُْلنَا: إْن َكاَن َذلَِك « اْذبَْح َوََّل َحَرجَ »قَاَل:  -سَََّلُم َعلَْيِه ال -أَنَّهُ  فَأَْوَجبُوا الذَّْبَح فَْرضًّ

ا فَيَْكفِي ِمْن اْلبُْرهَاِن  عًّ ا أَْو هَْديًّا َواِجبًّا؟ فَنََعْم هَُو فَْرٌض، َوإِْن َكاَن تَطَوُّ ْبُح َمْنُذورًّ الذَّ

ا تَ  ٌع ََّل فَْرٌض..َعلَى أَنَّهُ لَْيَس َذْبُحهُ فَْرضًّ  يَقُُّن اْلِعْلِم بِأَنَّهُ تَطَوُّ

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن اْلفَْضِل ْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعلَْيُكْم بَِحَصى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« اْلَخْذِف الَِّذي تُْرَمى بِِه اْلَجْمَرةُ 

ِ قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: قَاَل لِي َرسُ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وُل َّللاَّ َغَداةَ اْلَعقَبَِة َوهَُو َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ

ا َوَضْعتُهُنَّ فِي يَِدِه  َراِحلَتِِه هَاِت اُْلقُْط لِي؟ فَلَقَْطُت لَهُ َحَصيَاٍت، ِهَي َحَصى اْلَخْذِف، فَلَمَّ

يِن فَإِنََّما أَْهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكْم قَاَل: بِأَْمثَاِل هَُؤََّلِء بِأَْمثَاِل هَُؤََّلِء َوإِيَّ  اُكْم َواْلُغلُوَّ فِي الدِّ

ينِ   صحيح(«)اْلُغلُوُّ فِي الدِّ

ا: ِمْثُل َحَصى اْلَخْذِف.■  بَْيِر، قَاََّل َجِميعًّ ِ، َواْبِن الزُّ  َعْن َجابٍِر َعْن َعْبِد َّللاَّ

 777]َعَدد اْلَحَصى[م

ْمُي قَْبَل طُلُو ا الرَّ ا.َوأَمَّ  ِع الشَّْمِس فَََل يُْجِزُئ أََحدًّ

 -أقوال الفقهاء:

ْمَي بَْعَد طُلُوِعهَا.)سفيان وأهل الظاهر(■   َمْن َرَمى قَْبَل طُلُوِع الشَّْمِس أََعاَد الرَّ

 َمْن تََرَك َحَصاةًّ فَإِنَّهُ يُْطِعُم تَْمَرةًّ أَْو لُقَْيَمةًّ.)طاوس(■ 
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ا ■  تََصدََّق بِِدْرهٍَم، َوَمْن فَاتَْتهُ َحتَّى تَْنقَِضَي أَيَّاُم ِمنًّى فََعلَْيِه َمْن فَاتَْتهُ اْلِجَماُر يَْومًّ

 َدٌم.)عطاء(

 ■ ، بَْيِر، َوالنََّخِعيِّ َمْن نَِسَي اْلَجْمَرةَ َرَماهَا بِاللَّْيِل ِحيَن يَْذُكُر.) طَاُوٍس، َوُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

 َواْلَحَسِن وسفيان(

ا.َعلَْيِه فِي ُكلِّ حَ ■   َصاٍة نَِسيَهَا طََعاُم ِمْسِكيٍن نِْصَف َصاِع ِحْنطٍَة إَّلَّ أَْن يَْبلَُغ َذلَِك َدمًّ

َعلَْيِه فِي اْلَحَصاِة اْلَواِحَدِة فَأَْكثََر إْن نَِسيَهَا َدٌم؛ فَإِْن تََرَك َسْبَع َحَصيَاٍت فََعلَْيِه بََدنَةٌ؛ ■ 

 ِجْد فََشاةٌ؛ فَإِْن لَْم يَِجْد فَِصيَاٌم.)مالك(فَإِْن لَْم يَِجْد فَبَقََرةٌ؛ فَإِْن لَْم يَ 

ا ■  َعلَْيِه فِي َحَصاٍة َواِحَدٍة ُمدُّ َطَعاٍم، َوفِي َحَصاتَْيِن ُمدَّاِن، َوفِي ثَََلٍث فََصاِعدًّ

ََلِث َدٌم.)الشافعي َوقَْد ُرِوَي َعْنهُ فِي َحَصاٍة ثُلُُث َدٍم، َوفِي اْلَحَصاتَْيِن ثُلُثَا َدٍم، َوفِي الثَّ 

ا َدٌم  ا َدٌم( -فََصاِعدًّ  َوُرِوَي َعْنهُ لِْلَحَصاِة اْلَواِحَدِة فََصاِعدًّ

، َوََّل ِرَوايَةٌ ⊙ قال المؤلف: َوهَِذِه اْْلَْقَواُل اْلَمْذُكوَرةُ ُكلُّهَا لَْيَس َشْيٌء ِمْنهَا َجاَء بِِه نَصٌّ

اٌس، َوََّل قَاَل بَِشْيٍء ِمْنهَا أََحٌد نَْعلَُمهُ قَْبَل فَاِسَدةٌ، َوََّل قَْوُل َصاِحٍب، َوََّل تَابٍِع، َوََّل قِيَ 

ْن َذَكْرنَاهُ َعْنهُ..  اْلقَائِِل بُِكلِّ قَْوٍل َذَكْرنَاهُ َعمَّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ْن ََّل يَْرُموا قَدََّم أَْهلَهُ َوأََمَرهُْم أَ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ 

، َوقَاَل بَْعُضنَا: َرَمْيت ■  أَنَّ َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاٍص قَاَل: َجلَْسنَا فَقَاَل بَْعُضنَا: َرَمْيت بِِستٍّ

 بَِسْبٍع؛ فَلَْم يَِعْب بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض.

ْنَساُن ِمْن َعَدِد اْلَحَصى أن أَبَا َحبَّةَ اْْلَ ■ ْنَصاِري كانَّ يُْفتِي بِأَنَّهُ ََّل بَأَْس بَِما َرَمى بِِه اْْلِ

ِ ْبُن َعْمٍرو إلَى اْبِن ُعَمَر فَأَْخبََرهُ فَقَاَل: َصَدَق أَبُو َحبَّةَ.  فََجاَء َعْبُد َّللاَّ

بَِحَصاٍة ِمْن َحَصى اْلَجْمَرِة فَقَاَل لِي  َعْن أَبِي ِمْجلٍَز قُْلت َِّلْبِن ُعَمَر: نَِسيت أَْن أَْرِميَ ■ 

ْيِخ فََسْلهُ ثُمَّ اْرِجْع فَأَْخبِْرنِي بَِما يَقُوُل، قَاَل: فََسأَْلته؟ فَقَاَل  اْبُن ُعَمَر: اْذهَْب إلَى َذلَِك الشَّ

 لِي: لَْو نَِسيت َشْيئًّا ِمْن َصََلتِي َْلََعْدت، فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: أََصاَب.

ْيُخ قال ا ُد اْبُن اْلَحنَفِيَِّة .. -لمؤلف: هََذا الشَّ  هَُو ُمَحمَّ

 َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َمْن نَِسَي اْلَجْمَرةَ َرَماهَا بِاللَّْيِل ِحيَن يَْذُكُر.■ 

 777]ََل يَْقطَُع التَّْلبِيَةَ إَلَّ َمَع آِخِر َحَصاٍة ِمْن َجْمَرِة اْلَعقَبَِة[م

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي  قول■ المؤلف هو قول:النخعي و أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 ُسلَْيَماَن.

ِل َحَصاٍة يَْرِميهَا فِي ⊙ قال المؤلف: أَنَّ أَبَا َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيَّ قَاََّل: يَْقطَُع التَّْلبِيَةَ َمَع أَوَّ

ِ اْلَجْمَرِة؟ َولَْيَس َكَذلَِك بَ  َصلَّى  -ْل َمَع آِخِر َحَصاٍة ِمْن اْلَجْمَرِة ِْلَنَّهُ نَصُّ فِْعِل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  لَبَّى َحتَّى َرَمى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َحَكى اْبُن َعبَّاٍس، َوأَُساَمةُ: أَنَّهُ »َكَما  -َّللاَّ

، لَقَاََّل: َحتَّى بََدأَ َرْمَي َجْمَرِة  َولَْو َكاَن َما قَالَهُ « َجْمَرةَ اْلَعقَبَةِ  أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 اْلَعقَبَِة..
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 يَْقطَُع التَّْلبِيَةَ إَذا نَهََض إلَى َعَرفَة.)مالك(■ 

قال المؤلف: َوَذَكُروا فِي َذلَِك ِرَوايَةًّ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َواْبِن ُعَمَر، َوَعْن ⊙

ِحيُح َعْنهُ ِخََلُف َذلَِك، َعلِيٍّ  ؛ ِْلَنَّهَا ُمْنقَِطَعةٌ إلَْيِه؛ َوالصَّ َوايَةُ َعْن َعلِيٍّ فَََل تَِصحُّ ا الرِّ .. أَمَّ

َحابَِة.. ا َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َواْبِن ُعَمَر فَقَْد َخالَفَهَُما َغْيُرهَُما ِمْن الصَّ  َوأَمَّ

فَا َواْلَمْرَوِة، فَإَِذا أَتَمَّ َذلَِك إنَّ اْلَحاجَّ يَْقطَُع التَّ ■  ْلبِيَةَ إَذا طَاَف بِاْلبَْيِت، َوبِالصَّ

 َعاَوَدهَا.)مالك(

 ََّل يَْقطَُعهَا.)المؤلف وأبو حنيفة والشافعي(■ 

 متى يقطع المعتمر التلبية؟⊙

 َّل يقطعها حتى يتم عمرته.)المؤلف(■

 فَإَِذا اْستَلََمهُ قَطََعهَا.)أبو حنيفة(ََّل يَْقطَُعهَا َحتَّى يَْستَلَِم اْلَحَجَر ■ 

 إَذا بَلََغ اْلَكْعبَةَ قَطََع التَّْلبِيَةَ.)الليث بن سعد(■ 

 ََّل يَْقطَُعهَا َحتَّى يَْفتَتَِح الطََّواَف.)الشافعي(■ 

َل اْلَحَرِم فَإِْن أَحْ ■  َرَم ِمْن اْلِجْعَرانَِة، أَْو َمْن أَْحَرَم ِمْن اْلِميقَاِت قَطََع التَّْلبِيَةَ إَذا َدَخَل أَوَّ

 ِمْن التَّْنِعيِم قَطََعهَا إَذا َدَخَل بُيُوَت َمكَّةَ، أَْو إَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد.)مالك(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن اْلفَْضِل ْبِن َعبَّاٍس ■  ةَ لَبَّى َحتَّى َرَمى َجْمرَ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَعقَبَةِ 

ْحَمِن ْبِن يَِزيَد ■  ِ ْبَن َمْسُعوٍد لَبَّى ِحيَن أَفَاَض ِمْن َجْمٍع فَقِيَل »َعْن َعْبِد الرَّ أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

َرِة لَهُ: َعْن أَيِّ هََذا؟ فَقَاَل: أَنَِسَي النَّاُس أَْم َضلُّوا؟ َسِمْعُت الَِّذي أُْنِزلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ اْلبَقَ 

 « .يَقُوُل فِي هََذا اْلَمَكاِن: لَبَّْيَك اللَّهُمَّ لَبَّْيكَ 

ِ أَْخبََرهُ فََذَكَر ■  ِة النَّبِيِّ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحِديَث َحجَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َوقَاَل: فَأَهَلَّ َرُسوُل َّللاَّ بِالتَّْوِحيِد: لَبَّْيَك اللَّهُمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك ََّل  -َم َصلَّى َّللاَّ

َشِريَك لَك لَبَّْيَك، إنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َواْلُمْلَك ََّل َشِريَك لََك، فَأَهَلَّ النَّاُس بِهََذا الَِّذي 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -يُِهلُّوَن بِِه فَلَْم يَُردَّ َعلَْيِهْم َرُسوُل َّللاَّ ِ  -َّللاَّ َشْيئًّا ِمْنهُ َولَِزَم َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  صحيح(«)تَْلبِيَتَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ »َعْن ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َخَرْجُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْبِد َّللاَّ فََما  -َصلَّى َّللاَّ

ْلبِيَةَ َحتَّى أَتَى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة إَّلَّ أَْن يَْخلِطَهَا بِتَْكبِيٍر أَْو بِتَْهلِيٍل.)ضعيف() اْلَحاِرِث تََرَك التَّ 

ْحَمِن ْبِن أَبِي ُذبَاٍب ضعيف(  ْبِن َعْبِد الرَّ

َجْمَرِة َوقَاَل لِي: َسِمْعُت اْلَحَسَن ْبَن َعلِيٍّ يُلَبِّي َحتَّى اْنتَهَى إلَى الْ »َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: ■ 

 ِ ثَنِي أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َسِمْعُت أَبِي َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب يُِهلُّ َحتَّى اْنتَهَى إلَى اْلَجْمَرِة، َوَحدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   « .أَهَلَّ َحتَّى اْنتَهَى إلَْيهَا -َصلَّى َّللاَّ

ِ  أَهَلَّ َرُسولُ »عن ِعْكِرَمةَ يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َحتَّى َرَمى اْلَجْمَرةَ،  -َصلَّى َّللاَّ

 )ضعيف مرسل(« َوأَبُو بَْكٍر، َوُعَمرُ 

ى، ثُمَّ ■ » َكاَن اْبُن ُعَمَر إَذا َدَخَل أَْدنَى اْلَحَرِم أَْمَسَك َعْن التَّْلبِيَِة ثُمَّ يَبِيُت بِِذي طُوًّ
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ْبَح، َويَُحدِّ  ِ يَُصلِّي بِِه الصُّ َكاَن يَْفَعُل  -َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُث أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 )صحيح(« َذلِكَ 

قال المؤلف: لَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر َما تَْذُكُروَن ِمْن أَنَّ َذلَِك َكاَن فِي اْلُعْمَرِة؛ فَهَُو ُمَخالٌِف 

ا.لَِما اْختَاَرهُ أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّ  ، َولَِما اْختَاَرهُ أَبُو َحنِيفَةَ فِي اْلُعْمَرِة أَْيضًّ  افِِعيُّ فِي اْلَحجِّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَبَّى فِي ُعْمَرتِِه َحتَّى اْستَلََم  -َصلَّى َّللاَّ

 ُئ اْلِحْفِظ(َوهَُو َسيِّ  -ضعيف() اْبُن أَبِي لَْيلَى «)اْلَحَجرَ 

ِه قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه  -اْعتََمَر َرُسوُل َّللاَّ

ثَََلَث ُعَمَر، ُكلُّ َذلَِك ََّل يَْقطَُع التَّْلبِيَةَ َحتَّى يَْستَلَِم  -َوآلِِه َوَسلََّم 

 ج بن أرطأة(ضعيف()صحيفة وفيه الحجا«)اْلَحَجرَ 

عن أبي وائل قَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: ََّل يُْمِسُك اْلَحاجُّ َعْن التَّْلبِيَِة َحتَّى يَْرِمَي َجْمَرةَ ■

 اْلَعقَبَِة.)ومثله عن على (

 عن كريب مولى ابن عباس أَنَّ َمْيُمونَةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن لَبَّْت ِحيَن َرَمْت اْلَجْمَرةَ.■ 

 ِن يَِزيَد أَنَّهُ َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يُلَبِّي بَِعَرفَةَ.اْْلَْسَوِد بْ ■ 

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َسِمْعت ُعَمَر يُلَبِّي َغَداةَ اْلُمْزَدلِفَِة.■ 

ٍد َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعائَِشةَ َكانَْت تُلَبِّي بَْعَد َعَرفَةَ.■   َوَعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

بَْيِر اْلِمْنبََر يَْوَم َعَرفَةَ فَقَاَل لَهُ ■  ْحَمِن ْبِن اْْلَْسَوِد أَنَّ أَبَاهُ َصِعَد إلَى اْبِن الزُّ : َعْن َعْبِد الرَّ

بَْيِر. ؟ فَأَهَلَّ اْبُن الزُّ ؟ فَقَْد َرأَْيت ُعَمَر فِي َمَكانِك هََذا يُِهلُّ  َما يَْمنَُعك أَْن تُِهلَّ

 : ُكْنت َمَع اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ فَلَبَّى َحتَّى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة.َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ ■ 

 قال المؤلف: َوَكاَن ُمَعاِويَةُ يَْنهَى َعْن َذلَِك.

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َسِمْعت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يُِهلُّ َوهَُو يَْرِمي َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة فَقُْلت ■ 

ْهََلُل يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن؟ فَقَاَل: َوهَْل قََضْينَا نُُسَكنَا بَْعُد؟لَهُ:    فِيَما اْْلِ

فَا ■  ا ثُمَّ َخَرَج إلَى الصَّ ِ ْبَن َمْسُعوٍد طَاَف بِاْلبَْيِت َسْبعًّ َعْن َمْسُروٍق أَنَّهُ َرأَى َعْبَد َّللاَّ

ْحَمنِ  ْهََلِل فِي هََذا اْلَمَكاِن؟ فَقَاَل:  قَاَل: فَقُْلُت لَهُ: يَا أَبَا َعْبَد الرَّ ا يَْنهَْوَن َعْن اْْلِ إنَّ نَاسًّ

 لَِكنِّي آُمُرك بِِه؛ َوَذَكَر بَاقَِي اْلَخبَِر.ذذ

ْكَن، َوَكاَن اْبُن ■  ُمَجاِهٍد قَاَل: قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ََّل يَْقطَْع اْلُمْعتَِمُر التَّْلبِيَةَ َحتَّى يَْستَلَِم الرُّ

 يَْقطَُعهَا إَذا َرأَى بُيُوَت َمكَّةَ. ُعَمرَ 

ِ ْبِن ِدينَاٍر قَاَل: قَاَل اْبُن ُعَمَر: يَْقطَُع التَّْلبِيَةَ إَذا َدَخَل اْلَحَرَم.■   َعْن َعْبِد َّللاَّ

 776]الطِّيب بِِمنًى قَْبَل َرْمِي اْلَجْمَرِة[م

ا اْختِيَاُرنَا الطِّيَب بِِمنًّى قَْبَل َرْمِي الْ  َجْمَرِة؛ فَلَِما قَْد َذَكْرنَا قَْبُل فِي اْختِيَاِر التَّطَيُِّب َوأَمَّ

ْحَراِم ِمْن النَّصِّ  َحابَِة، َوَغْيِرِهْم  -لإِْلِ ْن قَاَل بَِذلَِك ِمْن الصَّ ُ َعْنهُْم  -َوِممَّ ، -َرِضَي َّللاَّ

 فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه.

ا قَْولُنَا: أَْن يَْرِمَي اْلَجْمَرةَ  ، َوبُِدُخوِل َوْقتِهَا يَِحلُّ لِْلُمْحِرِم بِاْلَحجِّ أَْو اْلقَِراِن ُكلُّ َما َكاَن َوأَمَّ

، َوَعْقِد النَِّكاِح لِنَْفِسِه، َولَِغْيِرِه  ا ِمْن اللِّبَاِس، َوالطِّيِب، َوالتََّصيُِّد فِي اْلِحلِّ َعلَْيِه َحَرامًّ

َصلَّى  -ْيِه بَْعُد َحتَّى يَطُوَف بِاْلبَْيِت.. َوَصحَّ َعْن النَّبِيِّ َحاَشا اْلِجَماَع فَقَْط، فَإِنَّهُ َحَراٌم َعلَ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ تََعالَى  -َعلَى َما نَْذُكُر بَْعَد هََذا  -َّللاَّ َجَواُز تَْقِديِم الطََّواِف،  -إْن َشاَء َّللاَّ

ْمِي، َواْلَحْلِق، بَْعِضهَا َعلَى بَعْ  ْبِح، َوالرَّ  ٍض.َوالذَّ

ْمِي، َواْلَحْلِق، َوالنَّْحِر، َرَمى أَْو لَْم يَْرِم،  ْحَراَم قَْد بَطََل بُِدُخوِل َوْقِت الرَّ فََصحَّ أَنَّ اْْلِ

َحلََق أَْو لَْم يَْحلِْق، نََحَر أَْو لَْم يَْنَحْر، طَاَف أَْو لَْم يَطُْف؛ َوإَِذا َحلَّ لَهُ اْلَحْلُق الَِّذي َكاَن 

ا فِي ا ْحَراُم، َوبَطََل ُحْكُمهُ؛ َوإَِذا َكاَن َذلَِك فَقَْد َحَرامًّ ْحَراِم؛ فَبََِل َشكٍّ أَنَّهُ قَْد بَطََل اْْلِ ْْلِ

ْحََلِل، َوَكَذلَِك  ْحَراِم، َوَحلَّ لَهُ بِاْْلِ ْم َعلَْيِه إَّلَّ بِاْْلِ ْيُد الَِّذي لَْم يَُحرَّ ، فََحلَّ لَهُ الصَّ َحلَّ

َواُج َوالتَّْزِويجُ  ؛ ِْلَنَّ النَّصَّ إنََّما َجاَء بِأَْن ََّل يَْنِكَح اْلُمْحِرُم، َوََّل يُْنِكَح، َوََّل يَْخطَُب، الزَّ

َ تََعالَى قَاَل: }فََل  ا اْلِجَماُع فَبِِخََلِف هََذا؛ ِْلَنَّ َّللاَّ فََصحَّ أَنَّ هََذا َحَراٌم َعلَى اْلُمْحِرم.. َوأَمَّ

{ ]البقرة: َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل  فَُث، َوهَُو اْلِجَماُع فِي ٥٢١فِي اْلَحجِّ َم الرَّ [ فَُحرِّ

ةًّ، َوَما َداَم يَْبقَى ِمْن فََرائِِض اْلَحجِّ َشْيٌء فَهَُو بَْعُد فِي  اْلَحجِّ ُجْملَةًّ ََّل َعلَى اْلُمْحِرِم َخاصَّ

ا قَْولُنَا  .. َوأَمَّ ا : إْن نَهََض إلَى َمكَّةَ فَطَاَف بِ -اْلَحجِّ َوَسَعى  -ََّل َرَمَل فِيهَا  -اْلبَْيِت َسْبعًّ

ا، أَْو لَْم يَْسَع إْن َكاَن قَاِرنًّا، َوَكاَن قَْد َسَعى بَْينَهَُما  فَا َواْلَمْرَوِة، إْن َكاَن ُمتََمتِّعًّ بَْيَن الصَّ

هُ َوقَِرانُهُ، َوَحلَّ لَهُ النَِّساُء  ِل ُدُخولِِه فَقَْد تَمَّ َحجُّ إِْجَماٌع ََّل ِخََلَف فِيِه َمَع النَّصِّ فَ  -فِي أَوَّ

فُوا بِاْلبَْيِت اْلَعتِيِق{ ]الحج:   [ .٢٢فِي قَْوله تََعالَى: }َوْليَطَّوَّ

ا قَْولُنَا  يَْرُموَن فِي ُكلِّ  -: إنَّهُْم يَْرِجُعوَن إلَى ِمنًّى فَيُقِيُموَن بِهَا ثَََلَث لَيَاٍل بِأَيَّاِمهَا -َوأَمَّ

ْْلَيَّاِم الثَََّلثَِة اْلَجَمَراِت الثَََّلَث بَْعَد َزَواِل الشَّْمِس بَِسْبِع َحَصيَاٍت َسْبِع َحَصيَاٍت يَْوٍم ِمْن ا

ْد تَمَّ ُكلُّ َجْمَرٍة يَْبَدأُ بِاْلقُْصَوى، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا؛ ثُمَّ َجْمَرِة اْلَعقَبَِة الَّتِي َرَمى يَْوَم النَّْحِر، َوقَ 

هُ َوَعمَ   فَإِْجَماٌع ََّل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد. -لُهُ ُكلُّهُ َحجُّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم ، َوهَُو قَْوُل ■ قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 َعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوَعْلقََمةَ، َوَخاِرَجةَ ْبِن َزْيٍد ْبِن ثَابٍِت.

فَإِْن تَطَيََّب فَََل  -إَذا َرَمى اْلَجْمَرةَ َحلَّ لَهُ ُكلُّ َشْيٍء إَّلَّ النَِّساَء، َوالتََّصيَُّد، َوالطِّيَب ■ 

 َشْيَء َعلَْيِه لَِما َجاَء فِي َذلَِك، َوإِْن تََصيََّد فََعلَْيِه اْلَجَزاُء.)مالك وسفيان(

 -األحاديث واآلثار:

ِ: أَنَّهُ َحلَّ لَهُ ُكلُّ َشْيٍء إَّلَّ النَِّساَء َوالطِّيَب َعْن ُعَمَر، َواْبنِِه عَ ■  َوَعْن َسالٍِم،  -ْبِد َّللاَّ

 َوُعْرَوةَ ِمْثُل هََذا.

ُجوُع، َوقَْد َخالََف فِي َذلَِك ُعَمُر: َعائَِشةَ  ا اْبُن ُعَمَر فَقَْد ُرِوَي َعْنهُ الرُّ قال المؤلف: أَمَّ

 َوَغْيَرهَا..

إَذا َرَمْيتُْم اْلَجْمَرةَ بَِسْبِع َحَصيَاٍت، َوَذبَْحتُْم، َوَحلَْقتُْم، فَقَْد »ُعَمُر:  عن ابن عمر قَالَ ■

 ِ َصلَّى  -َحلَّ لَُكْم ُكلُّ َشْيٍء، إَّلَّ الطِّيَب، َوالنَِّساَء؛ فَقَالَْت َعائَِشةُ: أَنَا َطيَّْبُت َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ فَُسنَّةُ َرسُ  -َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وِل َّللاَّ  صحيح(«)أََحقُّ أَْن تُتَّبَعَ  -َصلَّى َّللاَّ

اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: إَذا َرَمْيتُْم اْلَجْمَرةَ فَقَْد َحلَّ لَُكْم ُكلُّ َشْيٍء إَّلَّ النَِّساَء، فَقَاَل »َعْن ■ 

ا أَنَا فَ  ِ َرُجٌل: َوالطِّيُب؟ فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: أَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَْد َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُخ َرْأَسهُ بِاْلِمْسِك أَِطيٌب َذلَِك أَْم ََّل   «يَُضمِّ
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ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ ■  قَالَْت: إَذا َرَمْيت اْلَجْمَرةَ فَقَْد َحلَّ لَك ُكلُّ َشْيٍء إَّلَّ  -َرِضَي َّللاَّ

 النَِّساَء.

بَْيِر يَقُوُل: إَذا َرَمْيت اْلَجْمَرةَ فَقَْد َحلَّ لَك ُكلُّ  َعنْ ■  ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َسِمْعت اْبَن الزُّ ُمَحمَّ

 َشْيٍء َما َوَراَء النَِّساِء.

َعاِء ِعْنَد اْلَجْمَرتَْيِن اأْلُولَيَْيِن َوََل يَقُِف ِعْنَد الثَّالِثَِة[م  777]يَقُِف لِلدُّ

ا قَْولُنَ  ينَاهُ َوأَمَّ َعاِء ِعْنَد اْلَجْمَرتَْيِن اْْلُولَيَْيِن َوََّل يَقُِف ِعْنَد الثَّالِثَِة؛ فَلَِما ُروِّ  ⬇⬇ا: يَقُِف لِلدُّ

ِ ْبِن ُعَمَر   عن■ ْنيَا بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َعلَى إْثِر  -َعْبِد َّللاَّ أَنَّهُ َكاَن يَْرِمي اْلَجْمَرةَ الدُّ

، َويَْدُعو َويَْرفَُع يََدْيِه، ثُمَّ  ُكلِّ َحَصاٍة ثُمَّ  ُم َحتَّى يُْسِهَل ُمْستَْقبَِل اْلقِْبلَِة فَيَقُوُم طَِويَلًّ يَتَقَدَّ

َماِل فَيُْسِهُل َويَقُوُم ُمْستَْقبَِل اْلقِْبلَِة فَيَقُوُم  يَْرِمي اْلَجْمَرةَ اْلُوْسطَى؛ ثُمَّ يَأُْخُذ بَِذاِت الشِّ

َويَْرفَُع يََدْيِه، ثُمَّ يَقُوُم طَِويَلًّ ثُمَّ يَْرِمي َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة ِمْن بَْطِن اْلَواِدي  طَِويَلًّ ثُمَّ يَْدُعو،

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوََّل يَقُِف ِعْنَدهَا، ثُمَّ يَْنَصِرُف، َويَقُوَل: هََكَذا َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَْفَعلُهُ 

ِ »َشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت َعْن َعائِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَفَاَض َرُسوُل َّللاَّ ِمْن آِخِر  -َصلَّى َّللاَّ

يَْوِمِه ِحيَن َصلَّى الظُّْهَر، ثُمَّ َرَجَع إلَى ِمنًّى فََمَكَث بِهَا لَيَالَِي أَيَّاِم التَّْشِريِق يَْرِمي اْلَجْمَرةَ 

 .)صحيح(« لُّ َجْمَرٍة بَِسْبِع َحَصيَاٍت يَُكبُِّر َمَع ُكلِّ َحَصاةٍ إَذا َزالَْت الشَّْمُس كُ 

 777]يَأُْكُل اْلقَاِرُن ِمْن َهْديِِه َويَتََصدَُّق[م■ 

ِ تََعالَ  ِع؟ فَلِقَْوِل َّللاَّ ى: َويَأُْكُل اْلقَاِرُن ِمْن هَْديِِه َوََّل بُدَّ َويَتََصدَُّق، َوَكَذلَِك ِمْن هَْدِي التَّطَوُّ

ِ َعلَْيهَا َصَوافَّ فَإِ  ِ لَُكْم فِيهَا َخْيٌر فَاْذُكُروا اْسَم َّللاَّ َذا }َواْلبُْدَن َجَعْلنَاهَا لَُكْم ِمْن َشَعائِِر َّللاَّ

{ ]الحج:  ِ [ »٢٣َوَجبَْت ُجنُوبُهَا فَُكلُوا ِمْنهَا َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع َواْلُمْعتَرَّ  -َوَكاَن َرُسوُل َّللاَّ

 ُ ِ َعلَْيِه قَاِرنِيَن، َوأََكََل ِمْن هَْديِِهَما َوتََصدَّقَا - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ  « .َوَعلِيٌّ ِرْضَواُن َّللاَّ

ا َكَما َكاَن َحتَّى »َوُرِوَي أَثٌَر:  أَنَّ َمْن لَْم يَطُْف بِاْلبَْيِت يَْوَم النَّْحِر فَإِنَّهُ يَُعوُد ُمْحِرمًّ

ِ ْبِن َوْهِب ْبِن َزْمَعةَ .. َعْن أَمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َرَواهُ « يَطُوَف بِهِ  أَبُو ُعبَْيَدةَ ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ  ، ِْلَنَّ أَبَا ُعبَْيَدةَ َوإِْن َكاَن َمْشهُوَر الشََّرِف -َصلَّى َّللاَّ . َوََّل يَِصحُّ

يَاَسِة فَلَْيَس َمْعُروفًّا بِنَْقِل اْلَحِديِث، َوََّل َمْعُروفًّا بِاْلِحْفِظ؛ َولَْو َصحَّ لَقُْلنَا َواْلَجََللَِة فِي ال رِّ

بَْيِر.  بِِه ُمَساِرِعيَن إلَى َذلَِك؛ َوقَْد قَاَل بِِه ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

 777ْهلُهُ َمَعهُ[م]اْلُمتََمتُِّع إَذا َكاَن ِمْن َغْيِر أَْهِل اْلَحَرِم أَْو لَْم يَُكْن أَ 

ا اْلُمتََمتُِّع فَإِْن َكاَن ِمْن َغْيِر أَْهِل اْلَحَرِم أَْو لَْم يَُكْن أَْهلُهُ َمَعهُ قَاِطنِيَن هُنَالَِك فَفَرْ  ٌض فَأَمَّ

َحجِّ ، فَإِْن لَْم يَِجْد َعلَْيِه أَْن يُْهِدَي هَْديًّا َوََّل بُدَّ؛ َوََّل يُْجِزئُهُ أَْن يُْهِديَهُ إَّلَّ بَْعَد أَْن يُْحِرَم بِالْ 

ةَ هَْديًّا َوََّل َما يَْبتَاُعهُ بِِه فَْليَُصْم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم ِمْن يَْوِم يُْحِرُم بِاْلَحجِّ إلَى اْنقَِضاِء يَْوِم َعَرفَ 

 َوَسْبَعةَ أَيَّاٍم إَذا اْنقََضْت أَيَّاُم التَّْشِريِق.

فَاَضِة َحتَّى تَْنقَِضَي أَيَّاُم فَإِْن لَْم يَُصْم الثَََّلثَةَ  ْر طََواَف اْْلِ اْْلَيَّاِم َكَما َذَكْرنَا فَْليَُؤخِّ

فَاَضِة فِي اْليَْوِم  هَا ُكلَّهَا طَاَف طََواَف اْْلِ التَّْشِريِق، ثُمَّ يَُصوَم الثَََّلثَةَ اْْلَيَّاِم، فَإَِذا أَتَمَّ

ابِِع، ثُمَّ اْبتََدأَ بِِصيَاِم السَّ   ْبَعِة اْْلَيَّاِم.الرَّ

َ إْن َكاَن  فَإِْن لَْم يَْفَعْل َحتَّى َخَرَج َعْن َعَمِل اْلَحجِّ َصاَم السَّْبَعةَ اْْلَيَّاِم فَقَْط َواْستَْغفََر َّللاَّ
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َد تَْرَك ِصيَاِم الثَََّلثَِة اْْلَيَّاِم... َوََّل َحَرَج َعلَْيِه إْن َكاَن تََرَكهَا لُِعْذٍر لِقَْولِ  ِ  تََعمَّ تََعالَى  -َّللاَّ

ا إَِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: - ُ نَْفسًّ  [ .٢٨٣: }َّل يَُكلُِّف َّللاَّ

ْوُم َوََّل بُدَّ، فَإِْن َوَجَدهُ قَْبَل أَنْ   َولَْو َوَجَد هَْديًّا بَْعَد إْحَراِمِه بِاْلَحجِّ لَْم يُْجِزِه َوفَْرُضهُ الصَّ

ِ تََعالَى: }فََمْن تََمتََّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ فََما  -يُْحِرَم بِاْلَحجِّ فَفَْرُضهُ اْلهَْدُي  فَلِقَْوِل َّللاَّ

اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثََلثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعتُْم تِْلَك 

 َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ .. َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ َذلَِك لَِمْن لَْم يَُكْن أَْهلُهُ 

ا َعلَى هَْدٍي فَفَْرُضهُ اْلهَْدُي بِنَصِّ  وقال أيضا: فَإِْن َكاَن فِي أَثٍَر ِحيَن إْحَراِمِه بِاْلَحجِّ قَاِدرًّ

ا قَْبَل َذلَِك، َوََّل يَْسقُطُ َعْنهُ َما  ُ اْلقُْرآِن َسَواٌء أَْعَسَر بَْعَد َذلَِك أَْو َكاَن ُمْعِسرًّ  -أَْوَجبَهُ َّللاَّ

تِهَا ِمْن قُْرآٍن َوََّل ُسنٍَّة، َوَعلَْيِه أَْن  -تََعالَى  َعلَْيِه ِمْن اْلهَْدِي بَِدْعَوى ََّل بُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ

 يُْهِدَي َمتَى َوَجَد.

ْوُم بِنَصِّ اْلقُْرآِن فَإِْن َكاَن فِي أَثٍَر ِحيَن إْحَراِمِه بِاْلَحجِّ ََّل يَْقِدُر َعلَى هَْدٍي فَفَْرُضهُ الصَّ 

 ُ ا َعلَى هَْدٍي أَْو قََدَر َعلَْيِه بَْعَد َذلَِك ََّل يَْسقُطُ َعْنهُ َما أَْوَجَب َّللاَّ  - َسَواءًّ َكاَن قَْبَل َذلَِك قَاِدرًّ

تِهَا ِمْن قُْرآٍن َوََّل ُسنٍَّة.. -تََعالَى   َعلَْيِه بِاْلقُْرآِن بَِدْعَوى ََّل بُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوأَبي َحنِيفَةَ، َوأَبُي ■ قول المؤلف بعدم جواز صيام أيام التشريق هو قول: الشَّافِِعيُّ

 ُسلَْيَماَن، َوَغْيرهم.

قول المؤلف بعدم جواز صياُم الثَََّلثَة أَيَّاِم إَّلَّ بَْعَد إْحَراِمِه بِاْلَحجِّ هو قول: َمالٍِك، ■

،  َوأَْحَمَد، َوأَبِي ُسلَْيَماَن. َوالشَّافِِعيِّ

إْن َصاَم الثَََّلثَةَ اْْلَيَّاِم بَْعَد أَْن أَْحَرَم بِاْلُعْمَرِة، َوقَْبَل أَْن يَطُوَف لَهَا أَْو بَْعَد تََماِمهَا، ■ 

يَّاِم فِي َعْشِر ِذي َوقَْبَل أَْن يُْحِرَم بِاْلَحجِّ أَْجَزأَهُ َذلَِك، َوََّل يُْجِزئُهُ أَْن يَُصوَم السَّْبَعةَ اْْلَ 

ِة.)أبو حنيفة(  اْلِحجَّ

ْبَعِة َولَْو بِيَْوٍم.)الشافعي(■  ُق بَْيَن الثَََّلثَِة َوالسَّ  يَُصوُمهُنَّ بَْعَد أَيَّاِم التَّْشِريِق َويُفَرِّ

 ََّل يُْجِزُئ هَْدُي اْلُمْتَعِة إَّلَّ بَْعَد اْلُوقُوِف بَِعَرفَةَ.)عطاء(■ 

.)عمرو بن دينار وهو قول المؤلف(يُْجِزُئ ُمْذ ■   يُْحِرُم بِاْلَحجِّ

إن لَْم يَُصْم الثَََّلثَةَ اْْلَيَّاِم َحتَّى أَتَمَّ اْلَحجَّ فقد عاُد َعلَْيِه اْلهَْدُي.)روى عن عمر وصح ■ 

، َواْلَحَكِم(  عن ابن عباس وهو قَْوُل َعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد، َوالنََّخِعيِّ

هَْديَْيِن: هَْدَي اْلُمْتَعِة، َوهَْديًّا لِتَأِْخيِرِه.)لم يصح عن عمر وهو قول أبي حنيفة  َعلَْيهِ ■ 

 وأصحابه(

.)روى عن على ولم يصح عنه وهو قول مالك والشافعي(■   يَُصوُمهُنَّ بَْعَد اْلَحجِّ

 يُْطِعُم َعْن الثَََّلثَِة اْْلَيَّاِم َويَُصوُم السَّْبَعةَ.)سعيد بن جبير(■ 

، َوقَْبَل أَْن يَِحلَّ  ■ هُنَّ فِي أَيَّاِم إْن َوَجَد هَْديًّا قَْبَل أَْن يُتِمَّ ِصيَاَم الثَََّلثَِة اْْلَيَّاِم أَْو بَْعَد أَْن أَتَمَّ

النَّْحِر فَقَْد بَطََل َصْوُمهُ َوَعاَد ُحْكُمهُ إلَى اْلهَْدِي، َوإِْن َوَجَد اْلهَْدَي بَْعَد اْنقَِضاِء أَيَّاِم 

، َوََّل هَْدَي َعلَْيِه.)أبو حنيفة( -َوقَْد َحلَّ أَْو لَْم يَِحلَّ  -النَّْحِر   فََصْوُمهُ تَامٌّ

ْوُم ]َوََّل هَْدَي َعلَْيِه[ َوإِْن َوَجَد ■  ْوِم فَفَْرُضهُ الصَّ إْن َوَجَد اْلهَْدَي بَْعَد أَْن َدَخَل فِي الصَّ
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ْومِ   َعاَد ُحْكُمهُ إلَى اْلهَْدِي.)مالك والشافعي( اْلهَْدَي قَْبَل أَْن يَأُْخَذ فِي الصَّ

 قوله تعالى }َذلَِك لَِمْن لَْم يَُكْن أَْهلُهُ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{■

َحاِضُرو اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم هَُو َمْن َكاَن َساِكنًّا فِي أََحِد اْلَمَواقِيِت فََما بَْيَن َذلَِك إلَى  ☆

 ومكحول ولم يصح عن عطاء( َمكَّةَ.)أبو حنيفة

ََلةَ، َواْلُمَسافُِر يَْقُصُرهَا فَإَِذا َكاَن أَْهُل ِذي ⊙ قال المؤلف: إنَّ اْلَحاِضَر ِعْنَدُكْم يُتِمُّ الصَّ

َوهُْم ِعْنَدُكْم يَْقُصُروَن إلَى َمكَّةَ  -اْلُحلَْيفَِة، َواْلُجْحفَِة َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 

 فََكْيَف يَُكوُن اْلَحاِضُر يَْقُصُر َويُْفِطُر؟ .. - َويُْفِطُرونَ 

ََلةَ إلَى َمكَّةَ.)الشافعي  ☆ هُْم َمْن َكاَن ِمْن َمكَّةَ َعلَى أَْربََعِة بُْرٍد بَِحْيُث ََّل يَْقُصُر الصَّ

 وعطاء(

ى.)مالك( ☆  هُْم أَْهُل َمكَّةَ، َوِذي طُوًّ

 وداود ونافع واْلعرج(هُْم أَْهُل ُدوِر َمكَّةَ فَقَْط.)سفيان  ☆

 َمْن َكاَن أَْهلُهُ ِمْن َمكَّةَ َعلَى يَْوٍم أَْو نَْحِوِه.)الزهري( ☆

 هُْم أَْهُل اْلَحَرِم.)ابن عباس وطاوس ومجاهد( ☆

قال المؤلف: فَنَظَْرنَا فََوَجْدنَا لَْفظَةَ " اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم " ََّل تَْخلُو ِمْن أََحِد ثَََلثَِة ُوُجوٍه ☆

 ُ ا أَْن يَُكوَن َّللاَّ أََراَد اْلَكْعبَةَ فَقَْط، أَْو َما أََحاطَْت بِِه ُجْدَراُن  -تََعالَى  -ََّل َرابَِع لَهَا: إمَّ

اْلَمْسِجِد فَقَْط، أَْم أََراَد اْلَحَرَم ُكلَّهُ؛ ِْلَنَّهُ ََّل يَقَُع اْسُم " َمْسِجٍد َحَراٍم " إَّلَّ َعلَى هَِذِه 

 .اْلُوُجوِه فَقَطْ 

ُ تََعالَى أََراَد اْلَكْعبَةَ فَقَْط؛ ِْلَنَّهُ لَْو َكاَن َذلَِك لََكاَن ََّل يَْسقُطُ اْلهَْديُ  إَّلَّ  فَبَطََل أَْن يَُكوَن َّللاَّ

ْن أَْهلُهُ فِي اْلَكْعبَِة َوهََذا َمْعُدوٌم َوَغْيُر َمْوُجوٍد.  َعمَّ

ا أََحاَطْت بِِه ُجْدَراُن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فَقَْط؛ ِْلَنَّ أََراَد مَ  -َعزَّ َوَجلَّ  -َوبَطََل أَْن يَُكوَن 

ةًّ فََكاَن ََّل يَُكوُن هََذا اْلُحْكُم يَْنتَقُِل َوََّل يَْثبُُت. ةًّ بَْعَد َمرَّ  اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم قَْد ِزيَد فِيِه َمرَّ

ا فََكاَن ََّل يَُكوُن هََذا اْلُحْكُم إَّلَّ لَِمْن أَْهلُ  هُ فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوهََذا َمْعُدوٌم َغْيُر َوأَْيضًّ

َمْوُجوٍد، فَإِْذ قَْد بَطََل هََذاِن اْلَوْجهَاِن فَقَْد َصحَّ الثَّالُِث إْذ لَْم يَْبَق َغْيُرهُ.. َوَصحَّ َعْن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ُجِعلَْت »َوَجابٍِر، َوُحَذْيفَةَ  ِمْن طَِريِق أَبِي هَُرْيَرةَ، -َصلَّى َّللاَّ

ا ا َوطَهُورًّ فََصحَّ أَنَّ اْلَحَرَم َمْسِجٌد ِْلَنَّهُ ِمْن اْْلَْرِض فَهَُو ُكلُّهُ َمْسِجٌد « لِي اْْلَْرُض َمْسِجدًّ

 َحَراٌم ..

 ا َعلَى اْلُمتََمتِِّع.)طاوس(إَذا اْعتََمَر اْلَمكِّيُّ ِمْن أََحِد اْلَمَواقِيِت ثُمَّ َحجَّ ِمْن َعاِمِه فََعلَْيِه مَ ■ 

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

 [ .٥٢٣قَْوله تََعالَى: }َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعتُْم{ ]البقرة: ■ 

قال المؤلف: فَقَاَل قَْوٌم: إَذا َرَجْعتُْم إلَى بََِلِدُكْم، َوقَاَل آَخُروَن: إَذا َرَجْعتُْم ِمْن َعَمِل 

ِحيُح؛ ِْلَنَّهُ ََّل يَُجوُز تَْخِصيُص اْلقُْرآِن َوهَُو قَْوُل  -اْلَحجِّ  ُسْفيَاَن، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوهَُو الصَّ

 بََِل نَصٍّ َوََّل َضُروَرةَ ُموِجبَةٌ لِتَْخِصيِصِه..

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْم أَْهَدى َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْنكُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ
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، ثُمَّ لِيُِهلَّ بِاْلَحجِّ فََمْن لَْم يَِجدْ  ْر، َويَِحلَّ فَا َواْلَمْرَوِة، َويُقَصِّ هَْديًّا  فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصَّ

 )صحيح( «َوَسْبَعةً إَذا َرَجَع إلَى أَْهلِهِ  فَْليَُصْم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم فِي اْلَحجِّ 

ُجوعُ  إلَى أَْهلِِه يَقَُع َعلَى َوْجهَْيِن: أََحُدهَُما اْلَمْشُي إلَى بَلَِدِه، َواآْلَخُر  قال المؤلف: َوالرُّ

. ا بِاْلَعَمِل لِْلَحجِّ ُجوُع إلَى أَْهلِِه؛ َوإِْن َحلَّ لَهُ فِيهَا َما َكاَن لَهُ َحَرامًّ  الرُّ

هُ َعلَى ُكلِّ َما يَقَُع َعلَْيِه اْسُم ُرُجوٍع َوََّل يَُجوُز تَْخِصيُص اللَّْفِظ إَّلَّ بِنَصٍّ أَْو إْجَماٍع فََحْملُ 

هَُو اْلَواِجُب، فَإِْن َصاَم السَّْبَعةَ إَذا َرَجَع إلَى أَْهلِِه ِمْن تَْحِريِمهَا َعلَْيِه فََذلَِك َجائٌِز، َوإِْن 

 َصاَمهَا إَذا َرَجَع بِاْلَمْشِي فََذلَِك َجائٌِز.

ِ أن أَبَا َذرٍّ قاُل: َسأَْلُت َرسُ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وَل َّللاَّ ِل َمْسِجٍد ُوِضَع فِي -َصلَّى َّللاَّ ؟ َعْن أَوَّ

 صحيح(«)اْْلَْرِض؟ فَقَاَل: اْلَمْسِجُد اْلَحَرامُ 

ِت، قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّهُ اْلَحَرُم ُكلُّهُ بِيَقِيٍن ََّل َشكَّ فِيِه ِْلَنَّ اْلَكْعبَةَ لَْم تُْبَن فِي َذلَِك اْلَوقْ 

 َعلَْيِهَما السَََّلُم.. -َوإِنََّما بَنَاهَا إْبَراِهيُم، َوإِْسَماِعيُل 

 َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ََّل يَُصوُم اْلُمتََمتُِّع إَّلَّ َوهَُو ُمْحِرٌم ََّل يَْقِضي َعْنهُ إَّلَّ َذلَِك.■ 

ا َجَواَز ِصيَاِم أَيَّاِم التَّ ■   ْشِريِق لِْلُمتََمتِِّع.َعْن َعائَِشةَ َواْبِن ُعَمَر أَْيضًّ

ْوُم فِي اْلَعْشِر: أَنَّهُ ■  ٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ َعلِي ًّا قَاَل فِي اْلُمتََمتِِّع: يَفُوتُهُ الصَّ  َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

ُر لَْيلَةَ اْلَحْصبَِة فَيَُصوُم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم َوَسْبَعةًّ إَذا َرَجَع.)ضعيف منقطع(  يَتََسحَّ

ِة التَّالِيَةُ آِلِخِر أَيَّاِم  قال ابَِعةَ َعَشَر ِمْن ِذي اْلِحجَّ المؤلف: لَْيلَةُ اْلَحْصبَِة ِهَي اللَّْيلَةُ الرَّ

 التَّْشِريِق..

ِة لَْم يَُكْن لَهُ ■  َعْن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ َمْن لَْم يَُصْم الثَََّلثَةَ اْْلَيَّاَم فِي َعْشِر ِذي اْلِحجَّ

 أَْن يَُصوَمهَا بَْعُد.

ِ تََعالَى  ِصيَاَم  -تََعالَى  -َولَْم يُوِجْب  -هَُو اْلَحاِكُم َعلَى ُكلِّ َشْيٍء  -قال المؤلف: قَْوُل َّللاَّ

فَاَضِة فَهَُو فِي اْلَحجِّ بَْعُد. .. َوهَُو َما لَْم يَطُْف طََواَف اْْلِ  الثَََّلثَِة اْْلَيَّاِم إَّلَّ فِي اْلَحجِّ

ْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َعائَِشةَ، َوَعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ ََّل يَُصوُم الثَََّلثَةَ اْْلَيَّاِم إَّلَّ بَْعَد إْحَراِمِه عَ ■ 

.  بِاْلَحجِّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم: اْلَحَرُم ُكلُّهُ.■ 

 830َحاِضِريَن[م اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوأَْهٌل َغْيرُ ]َمْسأَلَةٌ المتمتع َكاَن لَهُ أَْهٌل َحاِضُرو 

َمْن َكاَن لَهُ أَْهٌل َحاِضُرو اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوأَْهٌل َغْيُر َحاِضِريَن فَََل هَْدَي َعلَْيِه َوََّل 

.. إْن أَقَاَم بِأَْهلِِه بَِمكَّةَ َصْوَم؛ ِْلَنَّ أَْهلَهُ َحاِضُرو اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فََمْن َحجَّ بِأَْهلِِه فَتََمتَّع

ْن أَْهلُهُ َحاِضُرو اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم فَإِْن بَقَِي أَْكثََر ِمْن ِعْشِريَن  ا فَأَقَلَّ فَلَْيَس ِممَّ ِعْشِريَن يَْومًّ

ْن أَْهلُهُ َحاِضُروا الْ  ا ُمْذ يَْدُخُل َمكَّةَ إلَى أَْن يُِهلُّ بِاْلَحجِّ فَهَُو ِممَّ َمْسِجِد اْلَحَراِم؛ ِْلَنَّ يَْومًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ََلةَ. -َصلَّى َّللاَّ  أَقَاَم بِتَبُوَك ِعْشِريَن لَْيلَةًّ يُْقِصُر الصَّ

، أَْو لَهُ أَْهٌل فِي َغْيِر اْلَحَرِم فَتََمتََّع فََعلَْيِه اْلهَدْ  ُي أَْو َوإِْن َكاَن َمكِّيٌّ ََّل أَْهَل لَهُ أَْصَلًّ

ْن أَْهلُهُ َحاِضُروا اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم. ْوُم، ِْلَنَّهُ لَْيَس ِممَّ  الصَّ

 ِ ةًّ هَاهُنَا؛ ِْلَنَّ ُكلَّ َمْن َحجَّ َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َواْْلَْهُل: هُْم اْلِعيَاُل َخاصَّ َصلَّى َّللاَّ
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فَلَْم يُْسقِْط هََذا َعْنهُْم ُحْكَم  -يَْعنِي أَقَاِربَهُْم  -وا بَِمكَّةَ ِمْن قَُرْيٍش فَإِنَّ أَْهلَهُْم َكانُ  -َوَسلََّم 

ْوِم الَِّذي َعلَى اْلُمتََمتِِّع  ِ  -اْلهَْدِي أَْو الصَّ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

ا قَْولُنَا: إنَّ اْلهَْدَي اْلَواِجَب َعلَى اْلُمتََمتِِّع َرْأٌس ِمْن الْ  بِِل أَْو ِمْن اْلبَقَِر، َوأَمَّ َغنَِم أَْو ِمْن اْْلِ

أَْو ِشْرٌك فِي بَقََرٍة أَْو نَاقٍَة بَْيَن َعْشَرٍة فَأَقَلَّ َسَواٌء َكانُوا ُمتََمتِِّعيَن أَْو بَْعُضهُْم، أَْو َكاَن 

ا لِْْلَْكِل أَْو اْلبَْيِع أَْو لِنَْذٍر أَْو لِ  ِ فِيِهْم َمْن يُِريُد نَِصيبَهُ لَْحمًّ ٍع فَلِقَْوِل َّللاَّ : -تََعالَى  -تَطَوُّ

[ َواْسُم اْلهَْدِي يَقَُع ٥٢٣}فََمْن تََمتََّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي{ ]البقرة: 

 َ ا يَقُوُل:  -تََعالَى  -َعلَى الشَّاِة، َواْلبَقََرِة، َواْلبََدنَِة.. فَنَظَْرنَا فِي اآْليَِة فََوَجْدنَا َّللاَّ أَْيضًّ

[ َو " ِمْن " ٥٢٣}فََمْن تََمتََّع بِاْلُعْمَرِة إِلَى اْلَحجِّ فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي{ ]البقرة: 

 لِلتَّْبِعيِض فََجاَز اَِّلْشتَِراُك فِي اْلهَْدِي بِظَاِهِر اآْليَِة.

ْلَعَشَرِة فَقَْط؟ قُْلنَا: لَِوْجهَْيِن: أََحُدهَُما: أَنَّهُ لَْم يَقُْل أََحٌد فَإِْن قِيَل: فَِمْن أَْيَن اْقتََصْرتُْم َعلَى ا

ينَاهُ َعْن طَِريِق  بِأَنَّهُ يَُجوُز أَْن يَْشتَِرَك فِي هَْدِي فَْرٍض أَْكثَُر ِمْن َعَشَرٍة، َوالثَّانِي: َما ُروِّ

قََسَم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ »ُحنَْيٍن " َوفِيِه:  اْلبَُخاِريِّ ..عِن َرافِِع ْبِن َخِديٍج فََذَكَر َحِديثَ 

ا بَِعْشِر ِشيَاهٍ  ا يُْجِزُئ َعْنهُ « بَْينَهُْم َوَعَدَل بَِعيرًّ ..فََصحَّ أَنَّ اْلبَِعيَر َواْلبَقََرةَ يُْجِزئَاِن َعمَّ

َواْلبَقََرةُ يُْجِزُئ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َعْشُر ِشيَاٍه، َوَعْشُر ِشيَاٍه تُْجِزُئ َعْن َعْشَرٍة، فَاْلبَِعيُر، 

 َعْن َعَشَرٍة..

ا قَالُوا: يُْجِزُئ فِي ُكلِّ بَلٍَد؛ ِْلَنَّ  ا قَْولُنَا: إنَّهُ ََّل يُْجِزُئ إَّلَّ بَِمكَّةَ أَْو ِمنًّى فَإِنَّ قَْومًّ َ َوأَمَّ  - َّللاَّ

ُ  لَْم يَُحدَّ َمْوِضَع أََدائِِه فَهَُو َجائِزٌ  -تََعالَى  قَْصَرهُ  -تََعالَى  -فِي ُكلِّ َمْوِضٍع، َولَْو أََراَد َّللاَّ

ْيِد بِقَْولِِه  : }هَْديًّا بَالَِغ -تََعالَى  -َعلَى َمَكان ُدوَن َمَكان لَبَيَّنَهُ َكَما بَيََّن َذلَِك فِي َجَزاِء الصَّ

ََّل فِي هَْدِي اْلُمْحِصِر }َوَما َكاَن [ َولَْم يَقُْل فِي هَْدِي اْلُمْتَعِة، وَ ٢٥اْلَكْعبَِة{ ]المائدة: 

 [ ..٣١َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم: 

 َ ةَ فِي َذلَِك أَنَّ َّللاَّ ِ فَإِنَّهَا ِمْن تَْقَوى  -تََعالَى  -لَِكنَّ اْلُحجَّ قَاَل: }َوَمْن يَُعظِّْم َشَعائَِر َّللاَّ

ى ثُمَّ َمِحلُّهَا إِلَى اْلبَْيِت اْلَعتِيِق{  [ }لَُكْم فِيهَا َمنَافُِع إِلَى أََجلٍ ٢٢اْلقُلُوِب{ ]الحج:  ُمَسم ًّ

 [ .٢٢]الحج: 

ِ لَُكْم فِيهَا َخْيٌر{ ]الحج: -تََعالَى  -َوقَاَل   [ .٢٣: }َواْلبُْدَن َجَعْلنَاهَا لَُكْم ِمْن َشَعائِِر َّللاَّ

 ِ [ َوأَنَّ ٢٢اْلبَْيِت اْلَعتِيِق{ ]الحج: }َمِحلُّهَا إِلَى  -تََعالَى  -فََجاَء النَّصُّ بِأَنَّ َشَعائَِر َّللاَّ

 ِ  فََصحَّ يَقِينًّا أَنَّ }َمِحلُّهَا إِلَى اْلبَْيِت اْلَعتِيِق{ .. -تََعالَى  -اْلبُْدَن ِمْن َشَعائِِر َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

■)  تجزئ الشاة في الهدي.) قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 اة في الهدي.)عروة بن الزبير(َّل تجزئ الش■

ُجِل إْن اْستَْيَسَر َجُزوٌر فََجُزوٌر، َوإِْن اْستَْيَسَر بَقََرةٌ فَبَقََرةٌ، َوإِْن ■  الهدي بِقَْدِر يََساِر الرَّ

 لَْم يَْستَْيِسْر إَّلَّ َشاةًّ فََشاةًّ. )طاوس(

، َواْْلَ ■ ، يجوز اَّلشتراك في الهدي.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ ْوَزاِعيُّ

َوأَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاُق، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو ُسلَْيَماَن؛ إَّلَّ أَنَّ أَبَا َحنِيفَةَ قَاَل: ََّل يَُجوُز 

ْرُك فِي الدَِّم إَّلَّ بِأَْن يَُكونُوا ُكلُّهُْم يُِريُدونَهُ لِْلهَْدِي، َوإِْن اْختَ  لَفَْت أَْسبَابُهُْم ،َوقَاَل الشِّ
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َصاِحبُهُ ُزفَُر ْبُن اْلهَُذْيِل: ََّل يَُجوُز إَّلَّ بِأَْن تَُكوَن أَْسبَابُهُْم َواِحَدةًّ، ِمْثُل أَْن يَُكونُوا ُكلُّهُْم 

 ُمتََمتِِّعيَن، أَْو ُكلُّهُْم ُمْفتَِديَن، َونَْحُو هََذا(

ثَُر ِمْن َسْبَعٍة.)الشافعي وأبو سليمان وعطاء، ََّل يَُجوُز أَْن يُْشَرَك فِي الهدي أَكْ ■ 

وطاوس، وسليمان التيمي، وأبي عثمان النهدي، والحسن البصري، وقتادة، وسالم بن 

 عبد َّللا بن عمر، وعمرو بن دينار(

 َّل يجوز اَّلشتراك في الهدي.)ابن سيربن وكره ذلك الحكم وحماد بن أبي سليمان(■

ة.)ابن عباس وابن المسيب واسحاق بن راهويه وهو تجزئ البدنة والبقرة عن عشر■

 قول المؤلف(

 ََّل يُْجِزُئ ذبح الهدُي قَْبَل يَْوِم النَّْحِر.)أبو حنيفة ومالك(■ 

ْطَعاُم َحْيُث ِشْئَت.)عطاء وطاوس(■  يَاُم َواْْلِ  ُكلُّ َما َكاَن ِمْن هَْدٍي فَهَُو بَِمكَّةَ، َوالصِّ

 د(اْنَحْر َحْيُث ِشْئت.)مجاه■ 

لَْيَس َعلَى اْلَمكِّيِّ هَْدٌي فِي اْلُمْتَعِة.) َعطَاٌء، َوطَاُوٌس، َوُمَجاِهٌد، َواْلَحَسُن، َوالنََّخِعيُّ ■ 

 وهو قول المؤلف(

اْلَمكِّيِّ يَُمرُّ بِاْلِميقَاِت فَيَْعتَِمُر ِمْنهُ: إنَّهُ لَْيَس بُِمتََمتٍِّع.)الزهري وعطاء وهو قول ■ 

 المؤلف(

 َخَرَج اْلَمكِّيُّ إلَى اْلِميقَاِت فَتََمتََّع ِمْنهُ فََعلَْيِه اْلهَْدُي.)طاوس(إَذا ■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ أَنَّهُ قَاَل: ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نََحْرنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ يَْوَم  -َصلَّى َّللاَّ

 « .َعْن َسْبَعٍة، َواْلبَقََرةَ َعْن َسْبَعةٍ  اْلُحَدْيبِيَِة اْلبََدنَةَ 

ةَ النَّبِيِّ ■ » ِ فََذَكَر َحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجابُِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ َعلَْيِه  -َوفِيهَا فَنََحَر  -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم   صحيح(«)هُ فِي هَْديِهِ ثَََلثًّا َوِستِّيَن، فَأَْعطَى َعلِي ًّا فَنََحَر َما َغبََر، َوأَْشَركَ  -السَّ

 ■ ِ ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نََحَر اْلبََدنَةَ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َسْبَعٍة، َواْلبَقََرةَ َعْن َسْبَعةٍ 

ْن اْختَلَفَْت؛ َوإِنََّما َولَْم يَُخصَّ َمْن اتَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فََعمَّ  فَقَْت أَْغَراُضهُْم ِممَّ

ا يَْقِصُدهُ اْلَمْرُء، َوقَْد قَاَل  َولُِكلِّ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -أُِمْرنَا فِي اْلهَْدِي بِالتَّْذِكيَِة َوبِالنِّيَِّة َعمَّ

 «..اْمِرٍئ َما نََوى

ِ: أَنَّ َرُسولَ ■  ِ  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ اْلبَقََرةُ َعْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َسْبَعٍة، َواْلَجُزوُر َعْن َسْبَعةٍ 

، َولَْيَس فِي هََذا َمْنٌع ِمْن َجَواِزِهَما َعْن أَْكثََر  قال المؤلف: فَنََعْم، قَاَل: اْلَحقُّ َوقَْولُهُ اْلَحقُّ

يَاَدةُ َعلَى َذلَِك بِالدَّْعَوى ،فَنَظَْرنَا فِي  ِمْن َسْبَعٍة إْن َجاءَ  بُْرهَاٌن بَِذلَِك، َوإَِّلَّ فَََل تَُجوُز الزِّ

ينَاهُ   ⬇⬇َذلَِك فََوَجْدنَا َما ُروِّ

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْن اْعتََمَر ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ َذبََح َعمَّ

 صحيح(«)َواِجِه بَقََرةًّ بَْينَهُنَّ أَزْ 

ُ َعْنهَا  -َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن »َعْن ■  ِ  -َرِضَي َّللاَّ َصلَّى  -قَالَْت: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْفنَا بِاْلبَيْ  -َّللاَّ ا قَِدْمنَا تَطَوَّ ُ  -ِت فَأََمَر النَّبِيُّ َوََّل نََرى إَّلَّ أَنَّهُ اْلَحجُّ فَلَمَّ َصلَّى َّللاَّ

َمْن لَْم يَُكْن َساَق اْلهَْدَي أَْن يَِحلَّ فََحلَّ َمْن لَْم يَُكْن َساَق اْلهَْدَي َونَِساُؤهُ لَْم  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 صحيح(«)يَُسْقَن فَأَْحلَْلنَ 

ا َخَرجَ  ِ َعلَْيِهنَّ تِْسعًّ ْت ِمْنهُنَّ َعائَِشةُ ِْلَنَّهَا لَْم تَِحلَّ لَِكنَّهَا قال المؤلف: ُكنَّ ِرْضَواُن َّللاَّ

ا َعلَى ُعْمَرتِهَا َكَما َجاَء فِي أَثٍَر آَخَر فَبَقَِي ثََماٍن لَْم يَُسْقَن اْلهَْدَي فَأَْحلَْلَن َكَما  أَْرَدفَْت َحج ًّ

 َواِحَدةًّ فَهََذا َعْن أَْكثََر ِمْن َسْبَعٍة.َعْنهُنَّ ُكلِِّهنَّ بَقََرةًّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -تَْسَمُع َونََحَر 

ينَاهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي أَنَّهُ  أَْهَدى َعْن نَِسائِِه اْلبَقََر ، قُْلنَا: هََذا لَْفظٌ ُروِّ

ينَ  ْن هَُو ِمْن طَِريِق َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن أَبِي َسلََمةَ اْلَماِجُشوِن ..َوقَْد ُروِّ ا هََذا اْلَخبََر نَْفَسهُ َعمَّ

ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعائَِشةَ أُمِّ  أَْحفَظُ َوأَْضبَطُ ِمْن اْبِن اْلَماِجُشوِن َعْن َعْبِد الرَّ

 اْلُمْؤِمنِيَن فَبَيََّن َما أَْجَملَهُ اْبُن اْلَماِجُشوِن.

ا ُكنَّا بِِمنًّى أُتِيُت بِلَْحِم »فََذَكَرْت اْلَحِديَث " َوفِيِه  َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِينَ ■  قَالَْت: فَلَمَّ

 ِ ى َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَقٍَر، فَقُْلُت: َما هََذا؟ قَالُوا: َضحَّ َعْن أَْزَواِجِه  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بِاْلبَقَرِ 

َوهَُو الَِّذي َرَواهُ َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن اْلَماِجُشوِن  -هََذا اْلَخبَِر قال المؤلف: فَبَيََّن ُسْفيَاُن فِي 

أَنَّ تِْلَك اْلبَقََر َكانَْت أََضاِحَي، َواْْلََضاِحيُّ َغْيُر اْلهَْدِي اْلَواِجِب فِي التََّمتُِّع  -نَْفُسهُ 

.  بِاْلُعْمَرِة إلَى اْلَحجِّ بََِل َشكٍّ

ِة النَّبِيِّ  عن َجابَِر ْبَن َعْبدِ ■ ُث َعْن َحجَّ ِ يَُحدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ فَأََمَرنَا » -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ إَذا أَْحلَْلنَا أَْن نُْهِدَي َونَْجَمَع النَّفََر ِمنَّا فِي اْلفِْديَِة  -َصلَّى َّللاَّ

ِهمْ َوَذلَِك ِحيَن أََمَرهُْم أَْن يَ   صحيح(«)ِحلُّوا فِي هَْديِِهْم ِمْن َحجِّ

 هََذا َسنٌَد ََّل نَِظيَر لَهُ، َوبَيَاٌن ََّل إْشَكاَل فِيِه، َواْلنفُر يَقَُع َعلَى اْلَعَشَرِة َوأَقَلَّ َوأَْكثََر..■ 

 ■ ِ ثَهُ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ َحدَّ ُ َعلَيْ  -أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ قَْد نََحْرُت »قَاَل:  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)هُنَا، َوِمنًّى ُكلُّهَا َمْنَحرٌ 

ِ »َعْن َجابٍِر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل ِعْنَد اْلَمْنَحِر: هََذا اْلَمْنَحُر،  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوفَِجاُج َمكَّةَ ُكلُّهَا َمْنَحرٌ 

ِ »ةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َعْن ِعْكِرمَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .فََحَضَر النَّْحُر فَنََحْرنَا اْلبَِعيَر َعْن َعَشَرةٍ 

اةَ.)وروى عن ابن عباس ■  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ َكاَن يُِجيُز فِي َذلِك)أى الهدي(َ الشَّ

 كذلك أم المؤمنين عائشة وروى عنها غيره(مثله و

 َوَعْن اْبِن ُعَمر وعائشةَ أَنَّهُ ََّل يُْجِزُئ فِي َذلَِك َشاةٌ َوأَنَّهُ إنََّما فِي َذلَِك النَّاقَةُ أَْو اْلبَقََرةُ.■ 

ْحَمِن قَاَل: قَاَل لِي اْبُن ُعَمَر: َصْوُم ثَََلثَِة أَيَّ ■  اٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة َعْن َوبََرةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 إَذا َرَجْعت إلَى أَْهلِك أََحبُّ إلَيَّ ِمْن َشاٍة.

َوهُْم يَْذُكُروَن  -َعْن َغْيََلَن ْبِن َجِريٍر قَاَل: َسِمْعت اْبَن ُعَمَر يَْسأَُل َعْن هَْدِي اْلُمْتَعِة ■ 

اةَ   ْوتَهُ؛ ََّل؛ بَْل بَقََرةٌ، أَْو نَاقَةٌ.فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: َشاةٌ َشاةٌ، َوَرفََع بِهَا صَ  -الشَّ

بَِعيُّ ■  ُ َعْنهَُما  -قَاَل: َسأَْلت اْبَن َعبَّاٍس  -نَْصُر ْبُن ِعْمَراَن الضُّ َعْن  -َرِضَي َّللاَّ
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أَْو ِشْرٌك اْلُمْتَعِة؟ فَأََمَرنِي بِهَا َوَسأَْلته َعْن اْلهَْدِي؟ فَقَاَل: فِيهَا َجُزوٌر، أَْو بَقََرةٌ، أَْو َشاةٌ، 

 فِي َدٍم.)صحيح(

عن اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: يَقُولُوَن: اْلبََدنَةُ َعْن َسْبَعٍة. َواْلبَقََرةُ َعْن َسْبَعٍة، َما أَْعلَُم النَّْفَس ■

 تُْجِزُئ إَّلَّ َعْن النَّْفِس.

ةَ فِيِه، ِْلَنَّ اْبَن ُعَمَر قَْد َرَجَع َعْن هَذَ  ا إلَى إَجاَزِة اَِّلْشتَِراِك، قال المؤلف: َوهََذا ََّل ُحجَّ

ةًّ َعلَى مَ   ْن َعلَِم.َوإِنََّما أَْخبََر هَاهُنَا بِأَنَّهُ لَْم يَْعلَْم بَِذلَِك َوََّل َشَعَر بِِه، َولَْيَس َمْن لَْم يَْعلَْم ُحجَّ

 َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: اْلَجُزوُر، َواْلبَقََرةُ، َعْن َسْبَعٍة.■ 

قَاَل: قُْلُت َِّلْبِن ُعَمَر: اْلبَقََرةُ، َواْلبَِعيُر تُْجِزُئ َعْن َسْبَعٍة؟ فَقَاَل:  الشَّْعبِيِّ »َعْن ■ 

ٍد  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَكْيَف؟ أَلَهَا َسْبَعةُ أَْنفٍُس؟ فَقُْلُت لَهُ: إنَّ أَْصَحاَب ُمَحمَّ الَِّذيَن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ بِاْلُكوفَِة أَْفتَْونِي؛ فَقَاَل اْلقَوْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُم: نََعْم قَْد قَالَهُ َرُسوُل َّللاَّ َوأَبُو بَْكٍر  -َصلَّى َّللاَّ

 َوُعَمُر فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: َما َشَعْرُت.

؟ فَقَاَل: َما َرأَْيُت ■  ْن يُْهِدي َجَمَلًّ َعْن َزْيِد ْبِن ُجبَْيٍر قَاَل: َسِمْعت اْبَن ُعَمَر َسأََل َعمَّ

ا  فََعَل َذلَِك. أََحدًّ

ٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس َكاَن أَْصَحاُب ُمَحمَّ يُْشِرُكوَن السَّْبَعةَ فِي اْلبََدنَِة  -َصلَّى َّللاَّ

بِِل.  ِمْن اْْلِ

 َعْن َسْبَعٍة. َعْن َحبَّةَ اْلُعَرنِيِّ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: اْلبََدنَةُ َعْن َسْبَعٍة، َواْلبَقََرةُ ■ 

ي أََخْذنَا َمَع ُحَذْيفَةَ ْبِن اْليََماِن ِمْن بَقََرٍة َعنْ ■   َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن َزافٍِر اْلَعْبِسيِّ قَاَل: أَنَا َوأُمِّ

 َسْبَعٍة فِي اْْلَْضَحى.

َواْلبَقََرةُ َعْن َسْبَعٍة.)ومثله عن َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اْلبَْدِريِّ قَاَل: تُْنَحُر اْلبََدنَةُ َعْن َسْبَعٍة، ■ 

 عائشة وابن مسعود وأنس رضى َّللا عنهم(

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: لَْيَس َعلَى أَْهِل َمكَّةَ هَْدٌي فِي اْلُمْتَعِة.■ 

ْوُم أَوْ   737ماْلَهْدُي[ ]اْلُمتََمتُِّع الَِّذي يَِجُب َعلَْيِه الصَّ

ا قَْولُنَا  ْوُم أَْو اْلهَْدُي هَُو َمْن اْبتََدأَ ُعْمَرتَهُ بِأَْن : َواْلُمتَ -َوأَمَّ َمتُِّع الَِّذي يَِجُب َعلَْيِه الصَّ

، َويُتِمَّ ُعْمَرتَهُ ثُمَّ يَُحجَّ ِمْن َعاِمِه َسَواءٌ   يُْحِرَم لَهَا فِي أََحِد أَْشهُِر اْلَحجِّ ََّل قَْبَل َذلَِك أَْصَلًّ

اْلِميقَاِت أَْو إلَى َمْنِزلِِه أَْو إلَى أُفٍُق أَْبَعَد ِمْن َمْنِزلِِه، أَْو ِمْثلِِه أَْو َرَجَع فِيَما بَْيَن َذلَِك إلَى 

ا َكثِيَرةًّ أَْو لَْم يَْعتَِمْر؛ فَإِْن أَْحرَ  َم أَْقَرَب ِمْنهُ، أَْو أَقَاَم بَِمكَّةَ، اْعتََمَر فِيَما بَْيَن َذلَِك ُعَمرًّ

اٍل فَلَْيَس بُِمتََمتٍِّع، َوََّل هَْدَي َعلَْيِه، َوََّل َصْوَم إْن َحجَّ ِمْن َعاِمِه، بِاْلُعْمَرِة قَْبَل ِهََلِل َشوَّ 

، أَْو لَْم يَعْ  َمْل أَقَاَم بَِمكَّةَ أَْو لَْم يُقِْم َعِمَل بَْعَض ُعْمَرتِِه أَْكثََرهَا أَْو أَقَلَّهَا فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ

ا.. ِمْنهَا َشْيئًّا فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ   إَّلَّ أَْن يَْعتَِمَر بَْعَد َذلَِك ِمْن أَْشهُِر اْلَحجِّ فَيَُكوَن ُمتََمتِّعًّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

  قول المؤلف هو قول: ابن عمر وابن عباس■

نَِة َكانَْت ُعْمَرتُهُ قَْبَل أَْشهُِر اْلحَ  -اْلُمتََمتُِّع هَُو َمْن اْعتََمَر فِي أَيِّ ■  جِّ أَْو فِي أَْشهُِر السَّ

، ثُمَّ أَقَاَم َحتَّى َحجَّ ِمْن َعاِمِه،َوَكَذلَِك َمْن اْعتََمَر فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ ثُمَّ أَقَاَم َحتَّ  ى أَْشهُِر اْلَحجِّ

ْوُم.)طاوس وقال إَذا َخَرَج اْلَمكِّيُّ إلَى  َحجَّ ِمْن َعاِمِه أَْو لَْم يَُحجَّ فََعلَْيِه اْلهَْدُي أَْو الصَّ
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 ْلِميقَاِت فَاْعتََمَر ِمْنهُ فََعلَْيِه اْلهَْدُي(ا

 لَْيَس اْلُمتََمتُِّع إَّلَّ ِمْن أَهَلَّ بِاْلُعْمَرِة فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ ثُمَّ أَقَاَم بَِمكَّةَ َحتَّى َحجَّ ِمْن َعاِمهِ ■ 

ا.)عطاء والنخعي وسفيان(فَإِْن َرَجَع إلَى أَْهلِِه بَْيَن اْلُعْمَرِة َواْلَحجِّ فَلَْيَس ُمتََمتِّ   عًّ

، ثُمَّ َحجَّ ِمْن َعاِمِه.)النخعي(■   إنَّ اْلُمتََمتَِّع َمْن طَاَف فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ

اٍل فُعْمَرتُهُ فِي الشَّْهِر الَِّذي طَاَف فِيِه.)الحسن ■  َمْن أَهَلَّ فِي َرَمَضاَن َوطَاَف فِي َشوَّ

 والحكم بن عتيبة(

ا، َوإِْن إْن أَْحَرَم بِالْ ■  اٍل فَلَْيَس ُمتََمتِّعًّ ُعْمَرِة فِي َرَمَضاَن فََدَخَل اْلَحَرَم قَْبَل ِهََلِل َشوَّ

اٍل فَهَُو ُمتََمتٌِّع إَذا َحجَّ ِمْن َعاِمِه.)اْلوزاعي وعطاء(  َدَخَل اْلَحَرَم بَْعَد ِهََلِل َشوَّ

  الشهر الذي دخل فيه الحرم.)قتادة(تكون فِي الشَّْهِر الَِّذي أَهَلَّ فِيِه ، َّل  ُعْمَرتُهُ ■ 

 اْلُمتََمتِِّع َعلَْيِه اْلهَْدُي، َوإِْن َرَجَع إلَى بََِلِدِه.)الحسن وابن المسيب(■ 

اٍل ■  إْن أَْحَرَم فِي َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ فَطَاَف ِمْن ُعْمَرتِِه أَْربََعةَ أَْشَواٍط ثُمَّ أَهَلَّ ِهََلُل َشوَّ

ي تَهُ ثُمَّ أَقَاَم بَِمكَّةَ أَْو لَْم يُقِْم إَّلَّ أَنَّهُ لَْم يَْرِجْع إلَى بَلَِدِه أَْو أَهَلَّ بُِعْمَرتِِه َكَذلَِك فِ فَأَتَمَّ ُعْمرَ 

وْ  ، َولَْم يَُكْن ِمْن أَْهِل اْلَمَواقِيِت، فََما ُدونِهَا فَهَُو ُمتََمتٌِّع َعلَْيِه اْلهَْدُي أَْو الصَّ  ُم،أَْشهُِر اْلَحجِّ

، َوطَاَف ِمْن ُعْمَرتِِه ثَََلثَةَ أَْشَواٍط، ثُمَّ أَهَلَّ ِهََلُل  فَإِْن أَهَلَّ بُِعْمَرتِِه فِي َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ

ا.)أبو حنيفة َوَوافَقَهُ أَبُو يُوُسَف َعلَى َذلَِك إَّلَّ أَنَّهُ قَاَل: إَذا َرَجَع إلَى  اٍل فَلَْيَس ُمتََمتِّعًّ َشوَّ

ا َوََّل هَْدَي َمَعهُ فَإِنَّهُ  َما َوَراءَ  ا، َوقَالُوا: َمْن َكاَن ُمتََمتِّعًّ ِميقَاٍت ِمْن اْلَمَواقِيِت فَلَْيَس ُمتََمتِّعًّ

ْحِر، يَِحلُّ إَذا أَتَمَّ ُعْمَرتَهُ، فَإِْن َكاَن أَتَى بِهَْديِِه فَإِنَّهُ ََّل يَِحلُّ َحتَّى يَِحلَّ ِمْن اْلَحجِّ يَْوَم النَّ 

ْحََللِِه(فَإِْن   َحلَّ فََعلَْيِه هَْدٌي آَخُر ِْلِ

َمْن اْعتََمَر فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ أَْو أَهَلَّ بُِعْمَرٍة فِي َرَمَضاَن ثُمَّ بَقَِي َعلَْيِه ِمْن الطََّواِف بَْيَن ■ 

اٍل ثُمَّ أَقَاَم بَِمكَّ  فَا َواْلَمْرَوِة َشْيٌء َوإِْن قَلَّ فَأَهَلَّ ِهََلُل َشوَّ ةَ أَْو َرَجَع إلَى أُفٍُق ُدوَن الصَّ

ا أُفُقِِه فِي اْلبُْعِد ثُمَّ َحجَّ ِمْن َعاِمِه فَهَُو ُمتََمتٌِّع، فَإِْن أَتَمَّ ُعْمَرتَهُ فِي َرَمَضاَن فَلَْيَس ُمتََمتِّ   -عًّ

، ثُمَّ يَْرِجُع إلَى أُفُقِ  ِه أَْو أُفٍُق ِمْثِل أُفُقِِه فِي َوَكَذلَِك الَِّذي يَْعتَِمُر فِي َشْهٍر ِمْن ُشهُوِر اْلَحجِّ

ا، َوإِْن َحجَّ ِمْن َعاِمِه.)مالك(  اْلبُْعِد فَلَْيَس ُمتََمتِّعًّ

، ثُمَّ أَقَاَم أَْو َخَرَج إلَى َما ُدوَن ِميقَاٍت ِمْن ■  َمْن اْعتََمَر أَْكثََر ُعْمَرتِِه فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ

جَّ ِمْن َعاِمِه؛ فَإِْن َخَرَج إلَى ِميقَاٍت ِمْن اْلَمَواقِيِت أَْو اْعتََمَر اْلَمَواقِيِت فَهَُو ُمتََمتٌِّع إَذا حَ 

ا.)الشافعي(  فِي َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ فَلَْيَس ُمتََمتِّعًّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبُن ُعَمَر ■  ِ »َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََمتََّع َرُسوُل َّللاَّ ِة اْلَوَداِع فِ  -َصلَّى َّللاَّ ي َحجَّ

 ِ ، َوأَْهَدى َوَساَق َمَعهُ اْلهَْدَي ِمْن ِذي اْلُحلَْيفَِة َوبََدأَ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى  -بِاْلُعْمَرِة إلَى اْلَحجِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه  - فَأَهَلَّ بِاْلُعْمَرِة ثُمَّ أَهَلَّ بِاْلَحجِّ فَتََمتََّع النَّاُس َمَع النَّبِيِّ  -َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

، فََكاَن ِمْن النَّاِس َمْن أَْهَدى، فََساَق اْلهَْدَي َوِمْنهُْم َمْن لَْم يُْهِد،  -َوَسلََّم  بِاْلُعْمَرِة إلَى اْلَحجِّ

 ِ ا قَِدَم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَلَمَّ ِمْنُكْم أَْهَدى فَإِنَّهُ  َمكَّةَ قَاَل لِلنَّاِس: َمْن َكانَ  -َصلَّى َّللاَّ

هُ، َوَمْن لَْم يَُكْن ِمْنُكْم أَْهَدى فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت  ََّل يَِحلُّ ِمْن َشْيٍء ُحِرَم ِمْنهُ َحتَّى يَْقِضَي َحجَّ
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فَا َواْلَمْرَوِة َويَْقُصْر َويَِحلَّ ثُمَّ لِيُِهلَّ بِاْلَحجِّ فََمْن لَْم يَِجْد هَْديًّا فَلْ  يَُصْم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم فِي َوبِالصَّ

 صحيح(«)اْلَحجِّ َوَسْبَعةًّ إَذا َرَجَع إلَى أَْهلِهِ 

قال المؤلف: فََكاَن فِي هََذا اْلَخبَِر بَيَاُن َمْن هَُو اْلُمتََمتُِّع الَِّذي يَِجُب َعلَْيِه اْلهَْدُي أَْو 

ْوُم اْلَمْذُكوُر َوهَُو أَنَّ النَّبِيَّ  ُ  -الصَّ إنََّما أََمَر بِهََذا أَْصَحابَهُ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ْحَراَم لُِعْمَرتِِهْم فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ ثُ  ، َوهُْم قَْوٌم اْبتََدُءوا اْْلِ مَّ اْلُمتََمتِِّعيَن بِاْلُعْمَرِة إلَى اْلَحجِّ

وا فِي تِْلَك اْْلَْشهُِر  ا بِاْلُعْمَرِة إلَى فََخَرَج بِهََذا اْلَخبَِر الثَّابِ  -َحجُّ ِت َعْن أَْن يَُكوَن ُمتََمتِّعًّ

نَّهُ اْلَحجِّ ُكلُّ َمْن َعِمَل َشْيئًّا ِمْن ُعْمَرتِِه فِي َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ ُكلِّهَا أَْو أَْكثَِرهَا أَْو أَقَلِّهَا؛ ِْلَ 

ا ِمنْ  -َعلَْيِه السَََّلُم  - فَاِت بََِل َشكٍّ َواْرتَفََع  لَْم يَُخاِطْب بِهََذا اْلُحْكِم أََحدًّ أَْهِل هَِذِه الصِّ

ْشَكاُل فِي أَْمِر هَُؤََّلِء بِيَقِيٍن.  اْْلِ

ا فَيُقَاُل لَِمْن قَاَل: إْن َعِمَل اْْلَْكثََر ِمْن ُعْمَرتِِه فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ فَهَُو ُمتََمتٌِّع: ِمْن أَْينَ   َوأَْيضًّ

َمْن َعِمَل ِمْنهَا َشْيئًّا فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ فَهَُو ُمتََمتٌِّع؛ َوََّل َسبِيَل  لَك هََذا؟ ُدوَن أَْن يَقُوَل: إنَّ 

إلَى َدلِيٍل َعلَى َذلَِك..َوبَقَِي أَْمُر َمْن َخَرَج بَْعَد اْعتَِماِرِه فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ إلَى بَلَِدِه أَْو إلَى 

َراِء ِميقَاٍت ِمْن اْلَمَواقِيِت، أَْو إلَى ِميقَاٍت ِمْن اْلَمَواقِيِت، بَلٍَد فِي اْلبُْعِد ِمْثِل بَلَِدِه، أَْو إلَى وَ 

ََلةُ  ِ -أَْو إلَى َما تُْقَصُر فِيِه الصَّ ُ َعلَْيِه  -: فََوَجْدنَا هََذا اْلَخبََر َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ْم يَْشتَِرْط فِيِه َعلَى َمْن َخاطَبَهُ بَِذلَِك اْلُحْكِم ُمَراَدهُ لَ  -تََعالَى  -اْلُمبَيِِّن َعْن َّللاَّ

ُ  -إقَاَمةًّ بَِمكَّةَ َوتَْرَك ُخُروٍج ِمْنهَا أَْصَلًّ }َوَما يَْنِطُق َعِن اْلهََوى{ .. َوقَْولُهُ  َصلَّى َّللاَّ

بَيَاٌن بِإِبَاَحِة اْلُمْهلَِة بَْيَن « اْلَحجِّ َويَِحلَّ ثُمَّ لِيُِهلَّ بِ »فِي هََذا اْلَخبَِر الثَّابِِت:  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ْهََلِل؛ َوََّل َمانَِع لَِمْن َعَرَضْت لَهُ ِمْنهُْم  ْحََلِل َواْْلِ ُ َعْنهُْم  -اْْلِ َحاَجةٌ ِمْن  -َرِضَي َّللاَّ

 اْلُخُروِج َعْن َمكَّةَ لَهَا ..

أَهَلَّ بِاْلُعْمَرِة فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ ثُمَّ أَقَاَم  َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: إَذا■ 

ا.  َحتَّى يَُحجَّ فَهَُو ُمتََمتٌِّع، َوإَِذا َرَجَع إلَى أَْهلِِه ثُمَّ َحجَّ فَلَْيَس ُمتََمتِّعًّ

بَْيِر يَقُوُل: أَيُّهَا النَّاُس إنَّ اْلُمتََمتَِّع لَْيَس بِاَلَِّذي تَْصنَُعوَن ■ يَتََمتَُّع أََحُدُكْم عن ابَن الزُّ

، َولَِكنَّ اْلَحاجَّ إَذا فَاتَهُ اْلَحجُّ أَْو َضلَّْت َراِحلَتُهُ أَْو ُكِسَر َحتَّى يَفُوتَهُ   بِاْلُعْمَرِة قَْبَل اْلَحجِّ

 .اْلَحجُّ فَإِنَّهُ يَْجَعلُهَا ُعْمَرةًّ، َوَعلَْيِه اْلَحجُّ ِمْن قَابٍِل، َوَما اْستَْيَسَر ِمْن اْلهَْديِ 

َحابَِة ] بَْيِر هََذا فََوَجْدنَا َغْيَرهُ ِمْن الصَّ ُ  -قال المؤلف: فَنَظَْرنَا فِي قَْوِل اْبِن الزُّ َرِضَي َّللاَّ

َ -َعْنهُْم  لِيُل قَائٌِم َعلَى َخطَئِِه؛ ِْلَنَّ َّللاَّ  -[ قَْد َخالَفُوهُ؛ َوَوَجْدنَاهُ قَْوَّلًّ بََِل َدلِيٍل؛ بَْل الدَّ

ِه: سَ  -تََعالَى  ا، َولَْم يَُسمِّ مَّى َمْن َحاَل بَْينَهُ َوبَْيَن إْدَراِك اْلَحجِّ َحتَّى فَاَت َوْقتُهُ: ُمْحَصرًّ

ا..  ُمتََمتِّعًّ

ِة ■  اٍل أَْو ِذي اْلقَْعَدِة أَْو فِي ِذي اْلِحجَّ عن ابن عمر:َمْن اْعتََمَر فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ فِي َشوَّ

يَاُم إَذا لَْم يَِجْد هَْديًّا.قَْبَل اْلَحجِّ فَقَْد اْستَمْ   تََع، َوَوَجَب َعلَْيِه اْلهَْدُي، أَْو الصِّ

ا اْعتََمُروا فِي أَْشهُِر اْلَحجِّ ثُمَّ َخَرُجوا إلَى اْلَمِدينَِة فَأَهَلُّوا ■  َعْن يَِزيَد اْلفَقِيِر أَنَّ قَْومًّ

؟ فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َعلَْيِهْم اْلهَْدُي.  بِاْلَحجِّ

 732مبَِعَرفَةَ[ اْلُوقُوُف بِاْلَهْديِ ]

.. ََّل يَِجُب اْلُوقُوُف بِاْلهَْدِي بَِعَرفَةَ فَإِْن َوقََف بِهَا فََحَسٌن، َوإَِّلَّ فََحَسٌن..)و( لَْم يَأِْت أَْمٌر 
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 ُ فِي  -تََعالَى  - بِتَْعِريِف َشْيٍء ِمْن َذلَِك فِي قُْرآٍن، َوََّل ُسنٍَّة، َوََّل يَِجُب إَّلَّ َما أَْوَجبَهُ َّللاَّ

بَِل  ا؛ ِْلَنَّ َمنَاِسَك اْلَحجِّ إنََّما تَْلَزُم النَّاَس ََّل اْْلِ  -أََحِدِهَما، َوََّل قِيَاَس يُوِجُب َذلَِك أَْيضًّ

 ِ قَْبَل  التَّْوفِيُق.. َوََّل هَْدَي َعلَى اْلقَاِرِن َغْيُر اْلهَْدِي الَِّذي َساَق َمَع نَْفِسهِ  -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

.. َواْحتَجَّ بَْعُض أَْهِل اْلَمْعِرفَِة  ي ًّا َكاَن أَْو َغْيَر َمكِّيٍّ ٍع َسَواٌء َمكِّ أَْن يُْحِرَم، َوهَُو هَْدُي تَطَوُّ

ْن يََرى اْلهَْدَي فِي اْلقَِراِن بِأَْن قَاَل: قَْد َصحَّ َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص، َوَعلِيِّ ْبِن أَبِي  ِممَّ

ْوا طَالِ  ِ ْبِن ُعَمَر أَنَّهُْم َسمَّ ٍب، َوَعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوِعْمَراَن ْبَن اْلُحَصْيِن، َوَعْبِد َّللاَّ

ْوُم بِنَصِّ  ةُ فِي اللَُّغِة؛ فَإِْذ اْلقَِراُن تََمتٌُّع فَاْلهَْدُي فِيِه، أَْو الصَّ ا، َوهُْم اْلُحجَّ  اْلقَِراَن: تََمتُّعًّ

 ي إيَجاِب َذلَِك َعلَى اْلُمتََمتِِّع.اْلقُْرآِن فِ 

ٍد: ََّل يَْختَلُِف هَُؤََّلِء  ُ َعْنهُْم  -قَاَل أَبُو ُمَحمَّ َوََّل َغْيُرهُْم فِي أَنَّ َعَمَل اْلُمِهلِّ  -َرِضَي َّللاَّ

ا هَُو َعَمٌل َغْيُر َعَمِل اْلُمِهلِّ بُِعْمَرٍة فَقَْط، ثُمَّ يَُحجُّ مِ  ْن َعاِمِه بِإِْهََلٍل آَخَر بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة َمعًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمْبتََدأًّ؛ فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَاْلَمْرُجوُع إلَْيِه هَُو بَيَاُن َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا إَّلَّ أَنَّهَُما َعَمََلِن ُمتََغايَِراِن..  َوهَْبَك أَنَّ ِكلَْيِهَما يَُسمَّى تََمتُّعًّ

 -هاء:أقوال الفق

ََّل يُْجِزُئ ِمْن اْلهَْدِي الَِّذي يُْبتَاُع فِي اْلَحَرِم إَّلَّ أَْن يُوقََف بَِعَرفَةَ َوََّل بُدَّ؛ َوإَِّلَّ فَََل ■ 

ا فَلَْم يُوقَْف بَِعَرفَةَ فَإِنَّهُ يُْنَحُر بَِمكَّةَ َوََّل بُدَّ، َوََّل  عًّ  يُْجِزُئ إْن َكاَن َواِجبًّا؛ فَإِْن َكاَن تَطَوُّ

وُز أَْن يُْنَحَر بِِمنًّى، فَإِْن اُْبتِيَع اْلهَْدُي فِي اْلِحلِّ ثُمَّ أُْدِخَل اْلَحَرَم أَْجَزأَ، َوإِْن لَْم يُوقَْف يَجُ 

بُِل، َواْلبَقَُر، َواْلَغنَُم َسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك.)مالك( -بَِعَرفَةَ   َواْْلِ

 َوَوقََف بَِعَرفَةَ.)الليث( ََّل يَُكوُن هَْديًّا إَّلَّ َما قَلََّد َوأَْشَعرَ ■ 

َف فََجائٌِز، َوإِْن ■  ، إْن َعرَّ ََّل َمْعنَى لِلتَّْعِريِف بِاْلهَْدِي َسَواٌء اُْبتِيَع فِي اْلَحَرِم أَْو فِي اْلِحلِّ

، َوُسْفيَاُن، َوأَبُو ُسلَْيَمان وعطاء وطاوَس( ْف فََجائٌِز.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ  لَْم يَُعرِّ

ةًّ.)سعيد بن جبير(■ بِِل َواْلبَقَِر َخاصَّ َف بِِه ِمْن اْْلِ  ليس هَْديًّا إَّلَّ َما ُعرِّ

ْوِم ِمْنهُ إْن لَْم ■  َعلَى اْلقَاِرِن هَْدٌي َوُحْكُمهُ َكُحْكِم اْلُمتََمتِِّع َسَواٌء َسَواٌء فِي تَْعِويِض الصَّ

َوََّل َصْوٌم إْن قََرَن، َكَما ََّل َشْيَء َعلَْيِه فِي يَِجْد هَْديًّا، َولَْيَس َعلَى اْلَمكِّيِّ هَْدٌي، 

 التََّمتُِّع.)مالك والشافعي(

، فَإِنَّهَُما قَاَسا اْلقَِراَن َعلَى اْلُمْتَعِة فِي اْلَمكِّيِّ ⊙ ا َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ قال المؤلف: َوأَمَّ

 َوَغْيِرِه.

ْلقِيَاُس َحق ًّا لََكاَن هََذا ِمْنهُ َعْيَن اْلَخطَأِ؛ ِْلَنَّهُ ََّل َشبَهَ بَْيَن )و(اْلقِيَاُس ُكلُّهُ َخطَأٌ ثُمَّ لَْو َكاَن ا

ِه إْحََلَّلًّ َوََّل يَْجَعُل اْلقَاِرُن  بَْيَن اْلقَاِرِن َواْلُمتََمتِِّع؛ ِْلَنَّ اْلُمتََمتَِّع يَْجَعُل بَْيَن ُعْمَرتِِه َوَحجِّ

. ِه إْحََلَّلًّ  ُعْمَرتِِه َوَحجِّ

ا َوََّل يَْسَعى إَّلَّ َسْعيًّا َوأَْيضًّ  ا: فَإِنَّ اْلقَاِرَن ِعْنَدهَُما َوِعْنَدنَا ََّل يَطُوُف إَّلَّ طََوافًّا َواِحدًّ

ا َواْلُمتََمتُِّع يَطُوُف طََوافَْيِن َويَْسَعى َسْعيَْيِن..  َواِحدًّ

َوَجَد هَْديًّا أَْو  -َض ِمْنهُ َصْوٌم إِْن قََرن المكَي فََعلَْيِه هَْدٌي َوََّل بُدَّ؛ َوََّل يَُجوُز أَْن يَُعوَّ ■ َ

َوََّل يَُجوُز لَهُ أَْن يَأُْكَل ِمْنهُ َشْيئًّا ، فَإِْن تََمتََّع َمْن هَُو َساِكٌن فِيَما َوَراَء اْلَمَواقِيِت  -لَْم يَِجْد 

ثَََلثَِة أَيَّاٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعٍة  َولَهُ أَْن يَأُْكَل ِمْنهُ، فَإِْن لَْم يَِجْد فََصْومُ  -أَْو قََرَن؛ فََعلَْيِه هَْدٌي 
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إَذا َرَجَع .)أبو حنيفة َواْلَمكِّيُّ ِعْنَدهُ َمْن َكاَن َساِكنًّا فِي أََحِد اْلَمَواقِيِت فََما ُدونَهَا إلَى 

 َمكَّةَ(

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبِن ُعَمرَ ■  ِ »  عن َعْبِد َّللاَّ ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَهَلَّ بِاْلُعْمَرِة ثُمَّ أَهَلَّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

، فََكاَن ِمْن النَّاس َمْن أَْهَدى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بِاْلَحجِّ فَتََمتََّع النَّاُس َمَعهُ  بِاْلُعْمَرِة إلَى اْلَحجِّ

ا قَِدَم َرُسوُل  ِ فََساَق اْلهَْدَي َوِمْنهُْم َمْن لَْم يُْهِد، فَلَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َمكَّةَ قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

هُ، َوَمْن  لِلنَّاِس: َمْن َكاَن ِمْنُكْم أَْهَدى فَإِنَّهُ ََل يَِحلُّ ِمْن َشْيٍء ُحِرَم ِمْنهُ َحتَّى يَْقِضَي َحجَّ

فَا  َواْلَمْرَوِة َويَْقُصْر َويَِحلَّ؛ ثُمَّ لِيُِهلَّ لَْم يَُكْن ِمْنُكْم أَْهَدى فَْليَطُْف بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصَّ

َِ فََمْن لَْم يَِجْد هَْديًّا فَْليَُصْم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم فِي اْلَحجِّ َوَسْبَعةًّ إَذا َرَجَع إلَى بِاْلَحج  َ

 صحيح(«)أَْهلِهِ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ عَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَر َمْن َمَعهُ  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا.)صحيح(  اْلهَْدُي بِأَْن يَْجَعَل َمَع ُعْمَرتِِه َحج ًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فََصحَّ أَْمُر النَّبِيِّ  َمْن تََمتََّع بِاْلُعْمَرِة إلَى اْلَحجِّ  -َصلَّى َّللاَّ

ْوِم َولَْم يَأُْمرْ   « .اْلقَاِرَن بَِشْيٍء ِمْن َذلِكَ  بِاْلهَْدِي، أَْو الصَّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ قَالَْت ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ِة اْلَوَداِع  -َصلَّى َّللاَّ فِي َحجَّ

ِة فَُكْنُت فِيَمْن أَهَلَّ بُِعْمَرٍة فَقَِدْمنَا َمكَّةَ فَأَْدَركَ  نِي يَْوُم َعَرفَةَ َوأَنَا ُمَوافِيَن لِِهََلِل ِذي اْلِحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحائٌِض لَْم أَِحلَّ ِمْن ُعْمَرتِي فََشَكْوُت َذلَِك إلَى النَّبِيِّ  فَقَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا َكانَْت لَ  ْيلَةُ َدِعي ُعْمَرتَِك َواْنقُِضي َرْأَسِك َواْمتَِشِطي َوأَِهلِّي بِاْلَحجِّ قَالَْت: فَفََعْلُت فَلَمَّ

ْحَمِن ْبَن أَبِي بَْكٍر فَأَْرَدفَنِي، َوَخَرَج  نَا أَْرَسَل َمِعي َعْبَد الرَّ ُ َحجَّ اْلَحْصبَِة َوقَْد قََضى َّللاَّ

نَا َوُعْمَرتَنَا َولَْم يَُكْن فِي َذلَِك هَْدٌي، َوََّل  ُ َحجَّ بِي إلَى التَّْنِعيِم فَأَْهلَْلُت بُِعْمَرٍة، َوقََضى َّللاَّ

 صحيح(«)ةٌ، َوََّل َصْومٌ َصَدقَ 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهَا: طََوافُِك  -َصلَّى َّللاَّ

ِك َوُعْمَرتِكِ  فَا َواْلَمْرَوِة يَْكفِيِك لَِحجِّ  صحيح(«)بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصَّ

فِي َذلَِك هَْديًّا َوََّل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -هَا َكانَْت قَاِرنَةًّ، َولَْم يَْجَعْل قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ 

ا.. فَإِْن قِيَل: قَْد َصحَّ أَنَّهُ  أَْهَدى َعْن نَِسائِِه اْلبَقََر؟ قُْلنَا: نََعْم، َوقَْد  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َصْومًّ

ْهَداِء ُسْفيَا ْحَمِن ْبِن اْلقَاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن بَيََّن َمْعنَى َذلَِك اْْلِ ُن ْبُن ُعيَْينَةَ َعْن َعْبِد الرَّ

 َعائَِشةَ أَنَّهُ َكاَن أََضاِحَي، ََّل هَْدَي ُمْتَعٍة، َوََّل هَْديًّا َعْن قَِراٍن..

ِ »َعْن َعطَاٍء ْو طَاُوٍس " ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  « .َف بِاْلبُْدنِ َعرَّ  -َصلَّى َّللاَّ

اَج، َوإِْسَرائِيَل،  ةَ فِي ُمْرَسٍل، ثُمَّ إنَّ اْلَحجَّ : َوهََذاِن ُمْرَسََلِن، َوََّل ُحجَّ قَاَل المؤلفٌّ

ا ُكلُّهُْم ُضَعفَاُء.  َوثَُوْيرًّ

 َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ََّل هَْدَي إَّلَّ َما قُلَِّد، َوِسيَق، َوُوقَِف بَِعَرفَةَ.■ 

ُعَمَر قَاَل: ُكلُّ هَْدٍي لَْم يُْشَعْر َويُقَلَّْد َويُفَْض بِِه ِمْن َعَرفَةَ فَلَْيَس بِهَْدٍي إنََّما  َعْن اْبنِ ■ 

 ِهَي َضَحايَا.

 ِ ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: ََّل ُحجَّ َوقَْد َخالََف اْبُن  -َصلَّى َّللاَّ
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َحابَِة.. -َغْيَرهُ  ُعَمَر فِي هََذا  ِمْن الصَّ

ْف بِِه إنََّما أَْحَدَث ■  ْف اْلهَْدَي، َوإِْن ِشْئت فَََل تَُعرِّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: إْن ِشْئت فََعرِّ

اِق. رَّ يَاَق َمَخافَةَ السُّ  النَّاُس السِّ

لَْت لَهُ َعائَِشةُ، فَقَاَل: نََعْم َسأَْلُت َعائَِشةَ َدَعا اْْلَْسَوُد َمْولًّى لَهُ فَأََمَرهُ أَْن يُْخبَِرنِي بَِما قَا■ 

َف بِِه. ُف بِاْلهَْدِي؟ فَقَالَْت: ََّل َعلَْيك أَْن ََّل تَُعرِّ  أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن؟ فَقُْلت: أَُعرِّ

َوايَةُ َعْن ُعَمَر .. َ  َعْن ُعَمَر، َوَجابٍِر ُوُجوُب اْلهَْدِي َعلَى اْلقَاِرِن.)ضعيف()■  َعْبُد الرِّ

 -السَََّلم بن حرِب َضِعيٌف، َوأَبُو َمْعَشٍر ِمْثلُهُ، َوإِْبَراِهيُم لَْم يُولَْد إَّلَّ بَْعَد َمْوِت ُعَمَر 

ُ َعْنهُ(  َرِضَي َّللاَّ

َوايَةُ َعْن َجابٍِر .. فَُموَسى بن عبيدة َضِعيٌف، َوبَْعُض أَْصَحابِِه َعِجَب أَْلبَتَّةَ( ا الرِّ  )َوأَمَّ

ثِيِر ْبِن ُجْمهَاَن أَنَّهُ َسأََل اْبَن ُعَمَر َمَع قَْوٍم َعْن َرُجٍل أَْحَرَم بِاْلقَِراِن َما َكفَّاَرتُهُ؟ َعْن كَ ■ 

 فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: َكفَّاَرتُهُ أَْن يَْرِجَع بِأَْجَرْيِن، َويَْرِجُعوَن بِأَْجٍر .

 بِِه. قال المؤلف: فَلَْو َكاَن َعلَْيِه هَْدٌي َْلَْفتَاهُمْ 

، َوُعْمَرٍة.■   َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ أَنَّ اْلَحَسَن ْبَن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قََرَن بَْيَن َحجٍّ

ُجُل بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فََعلَْيِه بََدنَةٌ فَقِيَل لَهُ: إنَّ اْبَن ■  َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إَذا قََرَن الرَّ

يَاُم أََحبُّ إلَيَّ ِمْن َشاٍة.)صحيح(َمْسُعوٍد يَ   قُوُل: َشاةٌ، فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: الصِّ

 733الوداع[م ]اْلُمْحِرم إَذا أََراَد أَْن يَْخُرَج ِمْن َمكَّةَ[]طواف

؛ َمْن أََراَد أَْن يَْخُرَج ِمْن َمكَّةَ، ِمْن ُمْعتَِمٍر، أَْو قَاِرٍن، أَْو ُمتََمتٍِّع بِاْلُعْمَرِة إلَ  ى اْلَحجِّ

َد بَِمكَّةَ بَْعَد َذلَِك أََعاَد  فَفََرَض َعلَْيِه أَْن يَْجَعَل آِخَر َعَملِِه الطََّواَف بِاْلبَْيِت، فَإِْن تََردَّ

ُجوَع، َولَْو َكاَن بَلَُدهُ  الطََّواَف َوََّل بُدَّ، فَإِْن َخَرَج َولَْم يَطُْف بِاْلبَْيِت فَفََرَض َعلَْيِه الرُّ

ا َماِشيًّا، بِأَْقصَ  َد َخاِرجًّ ْنيَا َحتَّى يَطُوَف بِاْلبَْيِت، فَإِْن َخَرَج َعْن َمنَاِزِل َمكَّةَ فَتََردَّ ى الدُّ

فَاَضِة فَلَْيَس  فَلَْيَس َعلَْيِه أَْن يُِعيَد الطََّواَف إَّلَّ الَّتِي تَِحيُض بَْعَد أَْن تَطُوَف َطَواَف اْْلِ

هَا لِتَطُوَف لَِكْن تَْخُرُج َكَما ِهَي؛ فَإِْن َحاَضْت قَْبَل طََواِف َعلَْيهَا أَْن تَْنتَِظَر طُْهرَ 

ْفقَةُ. فَاَضِة فَََل بُدَّ لَهَا أَْن تَْنتَِظَر َحتَّى تَْطهَُر، َوتَطُوَف، َوتُْحبَُس َعلَْيهَا اْلِكَرى َوالرُّ  اْْلِ

 -األحاديث واآلثار:

ِ َكاَن النَّاُس »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ■  َصلَّى  -يَْنَصِرفُوَن فِي ُكلِّ َوْجٍه، فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   « .: ََّل يَْنفَِرنَّ أََحٌد َحتَّى يَُكوَن آِخُر َعْهِدِه بِاْلبَْيتِ -َّللاَّ

فَاَضْت فََذَكَرْت َحاَضْت َصفِيَّةُ بِْنُت ُحيَيِّ بَْعَدَما أَ »أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحْيَضتَهَا لَِرُسوِل َّللاَّ : أََحابَِستُنَا ِهَي؟ -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

فَاَضةِ  ِ إنَّهَا قَْد َكانَْت أَفَاَضْت َوطَافَْت بِاْلبَْيِت ثُمَّ َحاَضْت بَْعَد اْْلِ فَقَاَل  فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«): فَْلتَْنفِرْ -َصلَّى َّللاَّ

ا فََعلَْيِه أَْن  ا ََّلِزمًّ ْع ِمْن َغْيِر اْلَحائِِض فَقَْد تََرَك فَْرضًّ قال المؤلف: فََمْن َخَرَج َولَْم يَُودِّ

يَهُ.  يَُؤدِّ

 ■ ِ بَْيِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُعوا فََردَّهُْم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعْن أَبِي الزُّ ا نَفَُروا َولَْم يَُودِّ أَنَّ قَْومًّ

 َحتَّى َودَُّعوا.
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َعْن نَافٍِع قَاَل: َردَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب نَِساءًّ ِمْن ثَنِيَّةَ هَْرَشى ُكنَّ أَفَْضَن يَْوَم النَّْحِر ثُمَّ ■ 

ْطهُْرَن َويَطُْفَن بِاْلبَْيِت، ثُمَّ بَلََغ ُعَمَر بَْعَد َذلَِك َحِديٌث َغْيُر َما ِحْضَن فَنَفَْرَن فََردَّهُنَّ َحتَّى يَ 

َل.  َصنََع فَتََرَك ُصْنَعهُ اْْلَوَّ

قال المؤلف: هَْرَشى ِهَي نِْصُف الطَِّريِق ِمْن اْلَمِدينَِة إلَى َمكَّةَ بَْيَن اْْلَْبَواِء َواْلُجْحفَِة 

 اْْلَْبَواِء َوبِهَا َعلََماِن َمْبنِيَّاِن َعََلَمةًّ؛ ِْلَنَّهُ نِْصُف الطَِّريِق.َعلَى فَْرَسَخْيِن ِمْن 

ِ ْبِن أَْوٍس " ■  ِ »َعْن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َوُعَمَر  -َصلَّى َّللاَّ

ُف بِاْلبَْيِت يَْوَم النَّْحِر، ثُمَّ تَِحيُض أَْن يَُكوَن آِخُر ْبَن اْلَخطَّاِب أَْفتَيَاهُ فِي اْلَمْرأَِة تَطُو

ْحَمِن َغْيُر َمْعُروٍف(«)َعْهِدهَا بِاْلبَْيتِ   ضعيف() اْلَولِيُد ْبُن َعْبِد الرَّ

فَاَضِة أَوْ   737[مالسَّْعيِ  ]تَْرُك َشْيء ِمْن طََواِف اْْلِ

ا أَْو بِنِْسيَاٍن َشْيئًّا مِ  فَا َمْن تََرَك َعْمدًّ ْعِي اْلَواِجِب بَْيَن الصَّ فَاَضِة أَْو ِمْن السَّ ْن طََواِف اْْلِ

ا  ا ِمْن النَِّساِء َحتَّى يَطُوَف ]بِاْلبَْيِت[ َما بَقَِي  -َكَما َذَكْرنَا  -َواْلَمْرَوِة فَْليَْرِجْع أَْيضًّ ُمْمتَنِعًّ

ِة قَْبَل أَْن يَطُوَف فَقَ  هُ، َولَْيَس َعلَْيِه فِي ُرُجوِعِه َعلَْيِه، فَإِْن َخَرَج ُذو اْلِحجَّ ْد بَطََل َحجُّ

فَاَضِة فَْرٌض.  لِطََواِف اْلَوَداِع أَْن يَْمتَنَِع ِمْن النَِّساِء فَِْلَنَّ طََواَف اْْلِ

اٌل، َوُذو ٥٢١: }اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت{ ]البقرة: -تََعالَى  -َوقَاَل  [ َوقَْد َذَكْرنَا أَنَّهَا َشوَّ

ِة، فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فَََل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَْعَمَل َشْيئًّا ِمْن أَْعَماِل اْلَحجِّ فِي ا ْلقَْعَدِة، َوُذو اْلِحجَّ

 ِ  .-تََعالَى  -َغْيِر أَْشهُِر اْلَحجِّ فَيَُكوَن ُمَخالِفًّا ِْلَْمِر َّللاَّ

 ِ ا اْمتِنَاُعهُ ِمْن النَِّساِء فَلِقَْوِل َّللاَّ : }فََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل فِي -تََعالَى  - َوأَمَّ

{ ]البقرة:   [ فَهَُو َما لَْم يُتِمَّ فََرائَِض اْلَحجِّ فَهَُو فِي اْلَحجِّ بَْعُد.٥٢١اْلَحجِّ

، َوََّل فِي ُعْمَرٍة فَلَْيَس َعلَْيِه  ا ُرُجوُعهُ لِطََواِف اْلَوَداِع فَلَْيَس هَُو فِي َحجٍّ أَْن يُْحِرَم، َوأَمَّ

 َ .. -تََعالَى  -َوََّل أَْن يَْمتَنَِع ِمْن النَِّساِء؛ ِْلَنَّ َّللاَّ  لَْم يُوِجْب َذلَِك، َوََّل َرُسوُل َّللاَّ

ِة أَْو َوِطئَ   737َعْمًدا[م ]لَْم يَْرِم َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة َحتَّى َخَرَج ُذو اْلِحجَّ

ا قَْولُنَا: إنَّ َمْن لَْم يَْرمِ  ا  َوأَمَّ ِة، أَْو َحتَّى َوِطَئ َعْمدًّ َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة َحتَّى َخَرَج ُذو اْلِحجَّ

ينَا.. هُ بَاِطٌل، فَلَِما ُروِّ  فََحجُّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ : إنِّي أَْمَسْيُت -َصلَّى َّللاَّ

 «اْرِم َوََّل َحَرجَ َولَْم أَْرِم قَاَل: 

ْمِي اْلَمْذُكوِر، َوأَْمُرهُ فَْرٌض، َوأَْخبََر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَأََمَر  َعلَْيِه  -بِالرَّ

ََلُم   أَنَّهُ ََّل َحَرَج فِي تَأِْخيِرِه فَهَُو بَاٍق َما َداَم ِمْن أَْشهُِر اْلَحجِّ َشْيٌء.. -السَّ

 -أقوال الفقهاء:

َذَكَر، َوهَُو بِِمنًّى َرَمى، َوإِْن فَاتَهُ َذلَِك َحتَّى يَْنفَِر فَإِنَّهُ يَُحجُّ ِمْن قَابٍِل َويَُحافِظُ َعلَى  إنْ ■ 

 اْلَمنَاِسِك.)الزهري(

ََ طََواٌف َواِحٌد َوَسْعيٌ   737مَواِحٌد[ ]يُْجِزُئ اْلقَاِرَن

ا، َوَسْعٌي َواِحٌد  يُْجِزُئ اْلقَاِرَن بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة طََواٌف َواِحٌد َسْبَعةَ أَْشَواٍط لَهَُما َجِميعًّ

 ِ ا، َكاْلُمْفِرِد َسَواٌء َسَواٌء... َوقَْوُل َرُسوِل َّللاَّ فَا َواْلَمْرَوِة َسْبَعةَ أَْشَواٍط لَهَُما َجِميعًّ بَْيَن الصَّ

-  ُ َوِمْن اْلبَاِطِل أَْن « َدَخلَْت اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ » َعلَْيِه َوَسلََّم.. َصلَّى َّللاَّ
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، َوقَْد َدَخلَْت فِيِه..  تَْحتَاَج اْلُعْمَرةُ إلَى َعَمٍل َغْيِر َعَمِل اْلَحجِّ

 -أقوال الفقهاء:

ِد ْبِن ِسيِريَن، وَ ■ ، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، قول المؤلف هو قول: ُمَحمَّ اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن،  ِ ْبِن ُعَمَر، َوُمَحمَّ َوَعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد، َوَسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ثَْوٍر، وَ  ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ ْهِريِّ  َداُود، َوأَْصَحابِِهْم.َوالزُّ

من قرن بين الحج والعمرة فليطف طوافين ويسعى سعيين.) َوهَُو قَْوُل ُمَجاِهٍد، ■

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن َوإِْبَراِهيَم  ، َوُمَحمَّ َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد، َوُشَرْيٍح اْلقَاِضي، َوالشَّْعبِيِّ

اِد ْبِن أَبِي ، َوَحمَّ َوهَُو  -ُسلَْيَماَن، َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوُرِوَي َعْن اْْلَْسَوِد ْبِن يَِزيَد  النََّخِعيِّ

) ؛ َوأََشاَر نَْحَوهُ اْْلَْوَزاِعيُّ  قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ

فَا َواْلَمْرَوِة.)عطاء بن أبي يطُوُف طََوافَْيِن بِاْلبَْيِت َويُْجِزئُه َسْعٌي َواِحٌد بَْيَن ا■  لصَّ

 رباح(

فَا َواْلَمْرَوِة ِمْن ⊙ ا قَْوُل َعطَاٍء هََذا فَإِنَّهُ َكاَن ََّل يََرى السَّْعَي بَْيَن الصَّ قال المؤلف: أَمَّ

؛ فَلَِذلَِك أَْجَزأَهُ ِعْنَدهُ َسْعٌي َواِحٌد بَْينَهَُما..  فََرائِِض اْلَحجِّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن قََرَن بَْيَن اْلَحجِّ : »-َصلَّى َّللاَّ

ا ا َوَسْعيًّا َواِحدًّ  صحيح(«)َواْلُعْمَرِة فَْليَطُْف لَهَُما طََوافًّا َواِحدًّ

ا َمَع ُعْمَرتِي، ثُمَّ اْنطَلََق َعْن نَافٍِع أَنَّ اْبَن ُعَمَر قَاَل لَهُْم: اْشهَُدوا أَنِّي قَ ■  ْد أَْوَجْبت َحج ًّ

فَا َواْلَمْرَوِة، َولَْم يَِزْد َعلَى َذلَِك  ا َحتَّى قَِدَم َمكَّةَ فَطَاَف بِاْلبَْيِت َوبِالصَّ يُِهلُّ بِِهَما َجِميعًّ

َر، َوََّل أََحلَّ ِمْن َشْيٍء َحُرمَ  ِمْنهُ َحتَّى َكاَن يَْوُم النَّْحِر  ]َولَْم يَْنَحْر[ َولَْم يَْحلِْق، َوََّل قَصَّ

ِل، َوقَاَل: هََكَذا فََعَل  فَنََحَر َوَحلََق َوَرأَى أَنَّهُ قَْد قََضى طََواَف اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة بِطََوافِِه اْْلَوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.)صحيح( -َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ْت بُِعْمَرٍة فَقَِدَمْت، َولَْم تَطُْف بِاْلبَْيِت َحتَّى َحاَضْت فَنََسَكْت َعائَِشةَ أَنَّهَا أَهَلَّ »َعْن ■ 

 ِ ، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَمنَاِسَك ُكلَّهَا، َوقَْد أَهَلَّْت بِاْلَحجِّ يَْوَم  -َصلَّى َّللاَّ

ِك َوُعْمَرتِكِ  ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر  النَّفَِر: يََسُعِك طََوافُِك لَِحجِّ فَأَبَْت، فَبََعَث بِهَا َمَع َعْبِد الرَّ

 « .إلَى التَّْنِعيِم فَاْعتََمَرْت بَْعَد اْلَحجِّ 

« ■ ِ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا َحاَضْت بَِسِرَف فَتَطَهََّرْت بَِعَرفَةَ، فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ

-  ُ ِك َوُعْمَرتِكِ -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ فَا َواْلَمْرَوِة َعْن َحجِّ  « .: يُْجِزي َعْنِك طََوافُِك بِالصَّ

« ■ ِ ِ قَاَل: أَْقبَلَْت َعائَِشةُ بُِعْمَرٍة فََذَكَر اْلَحِديَث؛ َوفِيِه أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وَ  - َدَخَل َعلَْيهَا، َوِهَي تَْبِكي فَقَاَل: َما َشأْنُِك؟ قَالَْت َشأْنِي أَنِّي قَْد  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِحْضُت، َوقَْد َحلَّ النَّاُس، َولَْم أَْحلِْل، َولَْم أَطُْف بِاْلبَْيِت َوالنَّاُس يَْذهَبُوَن إلَى اْلَحجِّ اآْلَن؟ 

 ِ ُ  -فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَى بَنَاِت آَدَم - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ : إنَّ هََذا أَْمٌر َكتَبَهُ َّللاَّ

 فَاْغتَِسلِي، ثُمَّ أَِهلِّي بِاْلَحجِّ فَفََعلَْت َوَوقَفَْت اْلَمَواقَِف َحتَّى إَذا َطهَُرْت طَافَْت بِاْلَكْعبَِة َوبَْينَ 

 ِ فَا َواْلَمْرَوِة، قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الصَّ ِك َوُعْمَرتِِك -َصلَّى َّللاَّ : قَْد َحلَْلِت ِمْن َحجِّ

ا  صحيح(«)َجِميعًّ
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« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ِة اْلَوَداِع  -َصلَّى َّللاَّ َعاَم َحجَّ

فَا َواْلَمْرَوِة، ثُمَّ َحلُّوا، ثُمَّ طَافُوا فَقَِدْمنَا َمكَّةَ فَطَاَف الَِّذيَن  أَهَلُّوا بِاْلُعْمَرِة بِاْلبَْيِت َوبَْيَن الصَّ

ا الَِّذيَن َكانُوا َجَمُعوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ  ِهْم؛ َوأَمَّ طََوافًّا آَخَر بَْعَد أَْن َرَجُعوا ِمْن ِمنًّى لَِحجِّ

ا  حيح(ص«)فَإِنََّما طَافُوا طََوافًّا َواِحدًّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى أَنَّ اْلُحَسْيَن ْبَن َعلِيٍّ قََرَن بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَطَاَف ■  َعْن َعْبِد الرَّ

فَا َواْلَمْرَوِة لُِعْمَرتِِه، ثُمَّ قََعَد فِي اْلِحْجِر َساَعةًّ، ثُمَّ قَاَم فَطَاَف  بِاْلبَْيِت َوَسَعى بَْيَن الصَّ

ِ  بِاْلبَْيتِ  ِه، ثُمَّ قَاَل: هََكَذا َصنََع َرُسوُل َّللاَّ ا لَِحجِّ فَا َواْلَمْرَوِة َسْبعًّ ا َوبَْيَن الصَّ َصلَّى  -َسْبعًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .)ضعيف() فََعْن َعبَّاِد ْبِن َكثِيٍر، َويس، َوِكََلهَُما َضِعيٌف جدا(  َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى■  أَنَّ النَّبِيَّ َجَمَع بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَطَاَف لَهَُما » َعْن َعْبِد الرَّ

ضعيف مرسل وفيه الحسن بن عمارة َّل يجوز «)طََوافَْيِن َوَسَعى لَهَُما َسْعيَْينِ 

 اَّلحتجاج به(

 َسْعيَاِن. َعْن نَافٍِع أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَقُوُل: لِْلقَاِرِن َسْعٌي َواِحٌد، َولِْلُمتََمتِّعِ ■ 

فَا َواْلَمْرَوِة ■  ُل بَْيَن الصَّ يَْعنِي اْلقَاِرَن  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: يَْكفِيك لَهَُما طََوافُك اْْلَوَّ

 بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة.

ٍد َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َكاَن يَْحفَظُ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِبٍ ■ لِْلقَاِرِن طََوافًّا  عن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

فَا َواْلَمْرَوِة ِخََلَف َما يَْحفَظُ أَْهُل اْلِعَراِق. ا بَْيَن الصَّ  َواِحدًّ

َعْن َعلِيٍّ أَنَّهُ قَاَل: يَطُوُف اْلقَاِرُن طََوافَْيِن َويَْسَعى َسْعيَْيِن.)ضعيف() فَأَبُو نَْصِر ْبِن ■ 

ْحَمِن ْبُن أَُذْينَةَ  ، َوِزيَاُد ْبُن َمالٍِك، َوَرُجٌل ِمْن بَنِي ُعْذَرةَ، َوَرُجٌل ِمْن َعْمٍرو، َوَعْبُد الرَّ

 ِ ا اْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ، َواْبُن  -تََعالَى  -بَنِي ُسلَْيٍم ََّل يَْدِري أََحٌد ِمْن َخْلِق َّللاَّ َمْن هُْم؟ َوأَمَّ

ا إَّلَّ بَْعدَ   َمْوتِِه( ُشْبُرَمةَ فَلَْم يُْدِرْكهُ َعلِي ًّا َوََّل َولَدًّ

َعْن اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ قَاَل: إَذا قََرْنَت بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَطُْف طََوافَْيِن َواْسَع ■ 

 َسْعيَْيِن.)ضعيف()فيه الحجاج بن أرطأة(

ِ قَاَل: لَْو أَْهلَْلُت بِالْ ■  ا َعْن ُسلَْيَماَن اْليَْشُكِريِّ أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َحجِّ َواْلُعْمَرِة َجِميعًّ

ا َولَُكْنُت ُمْهِديًّا .  تُِخصُّ لَهَُما طََوافًّا َواِحدًّ

بَي  ْبَن َمْعبٍَد قََرَن بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَطَاَف لَهَُما ■  َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ أَنَّ الصُّ

َما َوأَْهَدى، َوأَْخبََر بَِذلَِك ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، فَقَاَل طََوافَْيِن َوَسَعى َسْعيَْيِن، َولَْم يَِحلَّ بَْينَهُ 

 ُعَمُر: هُِديَت لُِسنَِّة نَبِيَِّك.)ضعيف منقطع(

 736]َمْسأَلَةٌ اْلَمِعيُب ِمْن اْلَهْدِي[م

بِِل، َوََّل ِمْن َوََّل تُْجِزُئ َجَذَعةٌ مِ  -َويُْجِزُئ فِي اْلهَْدِي: اْلَمِعيُب، َوالسَّالُِم أََحبُّ إلَْينَا  ْن اْْلِ

ْيِد فَقَْط.  اْلبَقَِر، َوََّل ِمْن اْلَغنَِم، إَّلَّ فِي َجَزاِء الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَْهَي النَّبِيِّ »: أَنَّ -بُْرهَاُن َذلَِك  َعْن اْلَعْرَجاِء اْلبَيِِّن َعَرُجهَا،  -َصلَّى َّللاَّ

اْلَمِريَضِة اْلبَيِِّن َمَرُضهَا، َواْلَعْجفَاِء الَّتِي ََّل تُنَقَّى، َوأَْن ََّل َواْلَعْوَراِء اْلبَيِِّن َعَوُرهَا، وَ 

ى بَِشْرقَاَء، َوََّل َخْرقَاَء، َوََّل ُمقَابِلٍَة، َوََّل ُمَدابَِرةٍ  ا، « يَُضحَّ ، إنََّما َجاَء فِي اْْلََضاِحي  نَص ًّ

 .َواْْلُْضِحيَّةُ َغْيُر اْلهَْدِي، َواْلقِيَاُس بَاِطلٌ 
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ْشَعاِر َوالتَّْقلِيِد، َوُحْكُمهُ   َوقَْد َوافَْقنَا اْلُمَخالَِف َعلَى اْختََِلِف ُحْكِم اْلهَْدِي َواْْلُْضِحيَِّة فِي اْْلِ

 إَذا َعِطَب قِبََل َمِحلِِّه..

َصلَّى  -بََح النَّبِيُّ َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب: أَنَّ َخالَهُ أَبَا بُْرَدةَ ْبَن نِيَاٍر َذبََح قَْبَل أَْن يَذْ ■ »

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْلُت  -َّللاَّ ِ إنَّ هََذا اْليَْوَم اللَّْحُم فِيِه َمْكُروهٌ، َوإِنِّي َعجَّ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ  -نَِسيَكتِي ِْلُْطِعَم أَْهلِي، َوِجيَرانِي، َوأَْهَل َداِري فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َعلَْيِه  َصلَّى َّللاَّ

ِ إنَّ ِعْنِدي ِعنَاَق لَبٍَن ِهَي َخْيٌر ِمْن َشاتَْي لَْحٍم؟  -َوَسلََّم  ا فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ أَِعْد نُُسكًّ

 صحيح(«): ِهَي َخْيُر نَِسيَكتَْيَك، َوََّل تُْجِزُئ َجَذَعةٌ َعْن أََحٍد بَْعَدكَ -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَقَاَل 

َواْبتَِداُء قَِضيٍَّة قَائَِمٍة بَِذاتِهَا َوإِنََّما َكاَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ا ُعُموٌم ِمْنهُ قال المؤلف :َوهَذَ 

ا َعلَى اْْلُْضِحيَّةَ لَْو قَاَل  : َوََّل تُْجِزُئ َعْن أََحٍد بَْعَدك، -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَُكوُن هََذا َمْقُصورًّ

ِميُر َمْرُدودًّ  فَأَْخبََر: أَنَّهُ ََّل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ا إلَى اْْلُْضِحيَّةَ؛ لَِكْن اْبتََدأَ فََكاَن يَُكوُن الضَّ

.  يُْجِزُئ َجَذَعةٌ َعْن أََحٍد بَْعَدهَا؛ فََعمَّ َولَْم يَُخصَّ

ْيِد بِنَصِّ قَْوله تََعالَى: }فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النَّ  ْصنَا َجَزاَء الصَّ  َعِم{ ..َوإِنََّما َخصَّ

 737]َمْسأَلَةٌ طَاَف بِاْلبَْيِت ُعْريَانًا[م

َوََّل يَُجوُز ِْلََحٍد أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيِت ُعْريَاَن، فَإِْن فََعَل لَْم يُْجِزِه، فَإِْن َغطَّى قُبُلَهُ َوُدبَُرهُ، 

 ُ هُ، قَاَل َّللاَّ : }ُخُذوا ِزينَتَُكْم -َعزَّ َوَجلَّ  - فَََل يَُسمَّى: ُعْريَاَن، فَإِْن اْنَكَشَف َساِهيًّا لَْم يَُضرَّ

  ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد{

■ ِ ُ َعلَْيِه  -عن أبي هريرة : ُكْنت َمَع َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ِحيَن بََعثَهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

اْلَجنَّةَ إَّلَّ نَْفٌس ُمْسلَِمةٌ، َوََّل يَطُوُف إلَى َمكَّةَ بِبََراَءةَ ُكنَّا نُنَاِدي: أَنَّهُ ََّل يَْدُخُل  -َوَسلََّم 

 صحيح(«)بِاْلبَْيِت ُعْريَانُ 

 737]َمْسأَلَةٌ الطََّواُف بِاْلبَْيِت َعلَى َغْيِر طََهاَرٍة[م

قَْط؛ َوالطََّواُف بِاْلبَْيِت َعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة َجائٌِز، َولِلنُّفََساِء، َوََّل يَْحُرُم إَّلَّ َعلَى اْلَحائِِض فَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِمْن الطََّواِف  -إْذ َحاَضْت  -َمنََع أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  -َصلَّى َّللاَّ

 بِاْلبَْيِت َكَما َذَكْرنَا قَْبُل.

، َولَْم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَولََدْت أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيٍس بِِذي اْلُحلَْيفَِة فَأََمَرهَا  بِأَْن تَْغتَِسَل َوتُِهلَّ

]ِ َصلَّى  -يَْنهَهَا َعْن الطََّواِف؛ فَلَْو َكانَْت الطَّهَاَرةُ ِمْن ُشُروِط الطََّواِف لَبَيَّنَهُ ]َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  قُوَف بَِعَرفَةَ، َكَما بَيََّن أَْمَر اْلَحائِِض، .. َوََّل فَْرَق بَْيَن إَجاَزتِِهْم اْلوُ  -َّللاَّ

فَا َواْلَمْرَوِة، َوَرْمِي اْلَجْمَرِة َعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة، َوبَْيَن  َواْلُمْزَدلِفَِة، َوالسَّْعَي بَْيَن الصَّ

 َجَواِز الطََّواِف َعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة إَّلَّ َحْيُث َمنََع ِمْنهُ النَّصُّ فَقَْط.

ْت بِهَا َعْن َعطَاٍء قَاَل: َحاَضْت اْمرَ ■  أَةٌ َوِهَي تَطُوُف َمَع َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فَأَتَمَّ

 َعائَِشةُ بَقِيَّةَ طََوافِهَا.

َوََّل نَقُوُل بِهََذا فِي  -قال المؤلف: فَهَِذِه أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن لَْم تََر الطَّهَاَرةَ ِمْن ُشُروِط الطََّواِف 

ةًّ لِلنَّصِّ اْلوَ   اِرِد فِي َذلَِك..اْلَحْيِض َخاصَّ

 777]َمْسأَلَةٌ َحاَضْت اْمَرأَةٌ َولَْم يَْبَق لََها ِمْن الطََّواِف إَلَّ َشْوطٌ أَْو بَْعُضهُ[م

فَلَْو َحاَضْت اْمَرأَةٌ َولَْم يَْبَق لَهَا ِمْن الطََّواِف إَّلَّ َشْوطٌ أَْو بَْعُضهُ، أَْو أَْشَواطٌ، فَُكلُّ َذلَِك 
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َوََّل بُدَّ، فَإَِذا طَهَُرْت بَنَْت َعلَى َما َكانَْت طَافَْتهُ، َولَهَا أَْن تَطُوَف بَْيَن  َسَواٌء، َوتَْقطَعُ 

فَا َواْلَمْرَوِة؛ ِْلَنَّهَا لَْم تُْنهَ إَّلَّ َعْن الطََّواِف ]بِاْلبَْيِت[ فَقَْط..  الصَّ

 777]َمْسأَلَةٌ قَطََع طََوافَهُ لُِعْذٍر أَْو لَِكلٍَل[م

ْعُي؛ ِْلَنَّهُ قَْد طَاَف َما َوَمْن قَطَ  َع طََوافَهُ لُِعْذٍر أَْو لَِكلٍَل بَنَى َعلَى َما طَاَف، َوَكَذلَِك السَّ

طَاَف َكَما أُِمَر فَََل يَُجوُز إْبطَالُهُ، فَلَْو قَطََعهُ َعابِثًّا فَقَْد بَطََل طََوافُهُ، ِْلَنَّهُ لَْم يَطُْف َكَما 

 أُِمَر.

 772اُف َوالسَّْعُي َراِكبًا[م]َمْسأَلَةٌ الطَّوَ 

 َوالطََّواُف َوالسَّْعُي َراِكبًّا َجائٌِز، َوَكَذلَِك َرْمُي اْلَجْمَرِة لُِعْذٍر َولَِغْيِر ُعْذٍر ..

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِة  -َصلَّى َّللاَّ اْلَوَداِع َعلَى طَاَف فِي َحجَّ

ْكَن بِِمْحَجنٍ   صحيح(«)بَِعيٍر يَْستَلُِم الرُّ

ِ يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -طَاَف النَّبِيُّ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ِة اْلَوَداِع  -َصلَّى َّللاَّ فِي َحجَّ

فَا َواْلَمْرَوِة لِيََراهُ النَّ   صحيح(«)اُس َولِيُْشِرَف َولِيَْسأَلُوهُ َعلَى َراِحلَتِِه بِاْلبَْيِت َوبِالصَّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أُمِّ اْلُحَصْيِن قَالَْت: َحَجْجُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ ةَ اْلَوَداِع  -َصلَّى َّللاَّ َحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََرأَْيُت أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد َوبََِلَّلًّ أََحُدهَُما آِخٌذ بِِخطَاِم نَاقَِة َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َواآْلَخُر َرافٌِع ثَْوبَهُ يَْستُُرهُ ِمْن اْلَحرِّ َحتَّى َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَةِ  -

ةَ فِي أََحٍد َمَع  ينَا َعْن ُعَمَر، َوُعْرَوةَ: اْلَمْنَع ِمْن َذلَِك، َوََّل ُحجَّ قال المؤلف: َوقَْد ُروِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -َرُسوِل َّللاَّ  .-لَّى َّللاَّ

 773]َمْسأَلَةٌ التَّبَاُعُد َعْن اْلبَْيِت ِعْنَد الطََّواِف[م

َحاِم؛ ِْلَنَّ التَّبَاُعَد َعْنهُ َعَمٌل  َوََّل يَُجوُز التَّبَاُعُد َعْن اْلبَْيِت ِعْنَد الطََّواِف إَّلَّ فِي الزِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -بِِخََلِف فِْعِل َرُسوِل َّللاَّ  َوَعبٌَث ََّل َمْعنَى لَهُ فَََل يَُجوُز. -ى َّللاَّ

 777]َمْسأَلَةٌ الطََّواُف بِاْلبَْيِت َجائٌِز فِي ُكلِّ َساَعٍة[م

َوالطََّواُف بِاْلبَْيِت فِي ُكلِّ َساَعٍة َجائٌِز، َوِعْنَد طُلُوِع الشَّْمِس، َوِعْنَد ُغُروبِهَا، َويَْرَكُع 

 َذلَِك.. ِعْندَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطَعٍم: " أَنَّ النَّبِيَّ ■  يَا بَنِي َعْبِد َمنَاٍف »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا طَاَف بِهََذا اْلبَْيِت َوَصلَّى أَيَّ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل أَْو نَهَارٍ   « .ََّل تَْمنَُعنَّ أََحدًّ

ََلةُ َعْن اْلَحَسِن، وَ ■  ِ ْبِن ُعَمَر: الطََّواُف بَْعَد اْلَعْصِر َوالصَّ ، َوَعْبِد َّللاَّ اْلُحَسْيِن اْبنَْي َعلِيٍّ

 ِحينَئٍِذ إْثَر الطََّواِف.

بَْيِر أَنَّهُ طَاَف بَْعَد َصََلِة -َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ طَاَف بَْعَد اْلَعْصِر ■ : َوَعْن اْبِن الزُّ

ْبِح َوَصلَّ  ْكَعتَْيِن ِحينَئٍِذ.الصُّ  ى الرَّ

ْمي[م  777]َمْسأَلَةٌ ُحْكم اْلَحْلق قَْبل الرَّ

فَاَضِة، َوالطََّواِف  -َوَجائٌِز فِي  َرْمِي اْلَجْمَرِة، َواْلَحْلِق، َوالنَّْحِر، َوالذَّْبِح، َوطََواِف اْْلِ

مَ  فَا َواْلَمْرَوِة، أَْن تُقَدِّ أَيَّهَا ِشْئت َعلَى أَيُّهَا ِشْئت ََّل َحَرَج فِي  بِاْلبَْيِت َوالسَّْعِي بَْيَن الصَّ

 َشْيٍء ِمْن َذلَِك .
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 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف هو قول :عطاء وسفيان والحسن وطاوس ومجاهد واْلوزاعي وأهل ■

 الظاهر.

ِه أَْو َحلََق قَْبَل أَْن يَْذبََح فََعلَيْ ■  َم َشْيئًّا قَْبَل َشْيٍء ِمْن َحجِّ ِه َدٌم.)سعيد بن جبير َمْن قَدَّ

 والنخعي وجابر بن زيد(

ا قَْوُل إْبَراِهيَم، َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد فِي أَنَّ َمْن َحلََق قَْبَل الذَّْبِح َوالنَّْحِر: ⊙ قال المؤلف: َوأَمَّ

 ِ وا ُرُءوَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ : }َوَّل تَْحلِقُ -تََعالَى  -فََعلَْيِه َدٌم أَْو اْلفِْديَةُ، َواْحتَِجاُجهُْم بِقَْوِل َّللاَّ

ْن اْحتَجَّ بِهََذا؛ ِْلَنَّ َمِحلَّ اْلهَْدِي هَُو يَْوُم النَّْحِر ٥٢٣اْلهَْدُي َمِحلَّهُ{ ]البقرة:  [ فََغْفلَةٌ ِممَّ

نًّى أَْو بَِمكَّةَ فَقَْد بِِمنًّى َذبََح أَْو نََحَر، أَْو لَْم يَْذبَْح َوََّل نَْحَر إَذا َدَخَل يَْوُم النَّْحِر َواْلهَْدُي بِمِ 

 : َحتَّى تَْنَحُروا أَْو تَْذبَُحوا..-تََعالَى  -بَلََغ َمِحلَّهُ فََحلَّ اْلَحْلُق، َولَْم يَقُْل 

َمْن َحلََق قَْبَل أَْن يَْرِمَي فَََل َشْيَء َعلَْيِه، فَإِْن َحلََق قَْبَل أَْن يَْنَحَر أَْو يَْذبََح فَإِْن َكاَن ■ 

ا   فََعلَْيِه َدٌم، َوإِْن َكاَن قَاِرنًّا فََعلَْيِه َدَماِن.)أبو حنيفة(ُمْفِردًّ

ا فََعلَْيِه دَ ■  ٌم إْن َحلََق اْلقَاِرُن قَْبَل أَْن يَْذبََح أَْو يَْنَحَر فََعلَْيِه ثَََلثَةُ ِدَماَء؛ فَإِْن َكاَن ُمتََمتِّعًّ

ا فَََل َشْيَء َعلَْيِه.)  زفر صاحب أبي حنيفة(َواِحٌد؛ فَإِْن َكاَن ُمْفِردًّ

ا فَََل َشْيَء ■  ا فََعلَْيِه َدٌم َواِحٌد، فَإِْن َكاَن ُمْفِردًّ إْن َحلََق قَْبَل أَْن يَْذبََح قَاِرنًّا أَْو ُمتََمتِّعًّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن: ََّل َشْيَء َعلَْيِه فِي ُكلِّ َذلَِك(  َعلَْيِه.)أبو يوسف ثُمَّ َرَجَع فَقَاَل هَُو، َوُمَحمَّ

إْن َحلََق قَْبَل أَْن يَْذبََح أَْو يَْنَحَر فَََل َشْيَء َعلَْيِه، فَإِْن َحلََق قَْبَل أَْن يَْرِمي فََعلَْيِه ■ 

 َدٌم.)مالك(

فَا َواْلَمْرَوِة قَْبَل الطََّواِف بِاْلبَْيِت ■  َم إَّلَّ َمْن طَاَف بَْيَن الصَّ َر أَْو قَدَّ ََّل َشْيَء َعلَْيِه فِيَما أَخَّ

 لَْيِه َدٌم.)الشافعي(فَعَ 

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس، ■  ْبِح، َواْلَحْلِق  -َصلَّى َّللاَّ قِيَل لَهُ فِي الذَّ

ْمِي، َوالتَّْقِديِم، َوالتَّأِْخيِر؟ فَقَاَل: ََّل َحَرجَ   صحيح(«)َوالرَّ

ِ ْبنِ ■  ِ »َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل  َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ إنِّي َحلَْقُت قَْبَل  - َوأَتَاهُ َرُجٌل يَْوَم النَّْحِر َوُهَو َواقٌِف ِعْنَد اْلَجْمَرِة فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َوأَتَاهُ آَخُر فَقَاَل: إنِّي َذبَْحُت قَْبَل أَْن أَْرِمَي؟ قَاَل: اْرِم أَْن أَْرِمَي؟ قَاَل: اْرِم، َوََل َحَرَج، 

َوََل َحَرَج، َوأَتَاهُ آَخُر َوقَاَل: إنِّي أَفَْضت إلَى اْلبَْيِت قَْبَل أَْن أَْرِمَي؟ قَاَل: اْرِم َوََل َحَرَج 

 صحيح(«): اْفَعلُوا َوََل َحَرجَ قَاَل فََما َرأَْيتُهُ يُْسأَُل يَْوَمئٍِذ َعْن َشْيٍء إَلَّ قَالَ 

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقََف َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ لَْم أُْشِعْر فََحلَْقُت قَْبلَ  ِة اْلَوَداِع بِِمنًّى فََجاَء َرُجٌل فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ أَْن أَْذبََح؟  فِي َحجَّ

ِ لَْم أُْشِعْر فََحلَْقُت قَْبَل أَْن أَْرِمَي؟ قَاَل: اْرِم  قَاَل: اْذبَْح َوََّل َحَرَج، فَقَاَل آَخُر: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َر إَّلَّ قَاَل: اْفَعْل َوََّل َحَرجَ  َم، َوََّل أُخِّ  صحيح(«)َوََّل َحَرَج، فََما ُسئَِل َعْن َشْيٍء قُدِّ

ِ أُسَ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اَمةَ ْبِن َشِريٍك قَاَل: َخَرْجُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ َحاج ًّ

ْرُت َشْيئًّا أَْو  ِ َسَعْيُت قَْبَل أَْن أَطُوَف أَْو أَخَّ فََكاَن النَّاُس يَأْتُونَهُ فَِمْن قَائٍِل يَا َرُسوَل َّللاَّ
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 صحيح(«): ََّل َحَرَج ََّل َحَرجَ قَدَّْمُت َشْيئًّا فََكاَن يَقُولُ 

َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َرأَى َرُجَلًّ ِمْن أَْهلِِه أَفَاَض قَْبَل أَْن يَْحلَِق فَأََمَرهُ أَْن ■ 

 يَْحلَِق.)صحيح(

ٍق اْلِعْجلِيِّ قُْلت َِّلْبِن ُعَمَر: َرُجٌل َحلََق قَْبَل أَْن يَْذبََح؟ قَاَل: ■  نَّةَ، َعْن ُمَورِّ َخالََف السُّ

 قُْلت: َماَذا َعلَْيِه؟ قَاَل: إنَّك لََضْخُم اللِّْحيَِة، َولَْم يَْجَعْل َعلَْيِه َشْيئًّا.

َعْن ُمقَاتٍِل: أَنَّهُْم َسأَلُوا أَنََس ْبَن َمالٍِك َعْن قَْوٍم َحلَقُوا قَْبَل أَْن يَْذبَُحوا؟ قَاَل: أَْخطَأْتُْم ■ 

نَّةَ َوََّل َشيْ   َء َعلَْيُكْم.السُّ

 ِ نَّةَ َوََّل َخالَفُوهَا؛ ِْلَنَّ َما أَبَاَحهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -قال المؤلف: َما أَْخطَئُوا السُّ َصلَّى َّللاَّ

ا فَهَُو ُسنَّةٌ لَِكْن تََرُكوا اْْلَْفَضَل فَقَْط. -َوَسلََّم   َولَْم يََر فِيِه َحَرجًّ

َرهُ فَْليُْهِرْق لَِذلَِك َعْن ُمَجاِهٍد َعْن اْبِن َعبَّ ■  ِه أَْو أَخَّ اٍس قَاَل: َمْن قَدََّم َشْيئًّا ِمْن َحجِّ

ا.)ضعيف()ابراهيم بن مهاجر ضعيف(  َدمًّ

 777]َمْسأَلَةٌ اْلَمبِيت بَِغْيِر ِمنًى أَيَّاَم ِمنًى[م

َعاَء َوأَْهَل ِسقَايَِة اْلَعبَّاِس  َوَمْن لَْم يَبِْت لَيَالَِي ِمنًّى بِِمنًّى فَقَْد أََساَء َوََّل َشْيَء َعلَْيهِ  إَّلَّ الرِّ

ا. ا َويََدُعوا يَْومًّ َعاِء أَْن يَْرُموا يَْومًّ  فَََل نَْكَرهُ لَهُْم اْلَمبِيُت فِي َغْيِر ِمنًّى؛ بَْل لِلرِّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:أبي حنيفة.■

فِي َضْيَعتِِه.)عطاء وقال أيضا َمْن بَاَت لَيَالَِي ِمنًّى  ََّل بَأَْس أَْن يَبِيَت بَِمكَّةَ لَيَالَِي ِمنًّى■ 

 بَِمكَّةَ تََصدََّق بِِدْرهٍَم أَْو نَْحِوِه(

َل اللَّْيِل بِِمنًّى َوآِخَرهُ ■  َل اللَّْيِل بَِمكَّةَ َوآِخَرهُ بِِمنًّى أَْو أَوَّ ََّل بَأَْس بِأَْن يَُكوَن أَوَّ

 بَِمكَّةَ.)مجاهد(

ا.)النخعي( إَذا بَاَت ُدونَ ■   اْلَعقَبَِة أَْهَرَق َدمًّ

 من بات بغير منى أطعم شيئا.)سفيان(■

 َمْن بَاَت لَْيلَةًّ ِمْن لَيَالِي ِمنًّى بَِغْيِر ِمنًّى أَْو أَْكثََر لَْيلَتِِه فََعلَْيِه َدٌم، فَإِْن بَاَت اْْلَقَلَّ ِمنْ ■ 

 لَْيلَتِِه فَََل َشْيَء َعلَْيِه.)مالك(

لَةًّ ِمْن لَيَالِي التَّْشِريِق فِي َغْيِر ِمنًّى فَْليَتََصدَّْق بُِمدٍّ فَإِْن بَاَت لَْيلَتَْيِن، فَُمدَّاِن َمْن بَاَت لَيْ ■ 

َوُرِوَي َعْنهُ فِي لَْيلٍَة ثُلُُث َدٍم، َوفِي لَْيلَتَْيِن ثُلُثَا َدٍم َوفِي ثَََلِث لَيَاٍل  -فَإِْن بَاَت ثَََلثًّا فََدٌم 

 َدٌم.)الشافعي(

 -حاديث واآلثار:األ

ِ »َعْن أَبِي اْلبَدَّاِح ْبِن َعِديٍّ َعْن أَبِيِه ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َص  -َصلَّى َّللاَّ َرخَّ

ا ا َويَْدُعوا يَْومًّ َعاِء أَْن يَْرُموا يَْومًّ  )صحيح(« لِلرِّ

ِ إنَّ اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد ا»َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه  -ْلُمطَّلِِب اْستَأَْذَن َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ِمْن أَْجِل ِسقَايَتِِه أَْن يَبِيَت بَِمكَّةَ لَيَالَِي ِمنًّى فَأَِذَن لَهُ  -َوَسلََّم 

قَايَِة، َوبَاَت  قَايَِة َمأُْذوٌن لَهُْم ِمْن أَْجِل السِّ ََلُم َعلَيْ  -قال المؤلف: فَأَْهُل السِّ بِِمنًّى  -ِه السَّ

ا، ِْلَنَّ اْلفَْرَض إنََّما هَُو أَْمُرهُ   -َولَْم يَأُْمْر بِاْلَمبِيِت بِهَا، فَاْلَمبِيُت بِهَا ُسنَّةٌ، َولَْيَس فَْرضًّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   فَقَْط.. -َصلَّى َّللاَّ

اِء اْلَعقَبَِة أَيَّاَم ِمنًّى " )صحيح َوَعْن اْبِن َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب " ََّل يَبِيتَنَّ أََحٌد ِمْن َورَ ■ 

 َعبَّاٍس ِمْثُل هََذا(

 َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكِرهَ اْلَمبِيَت بَِغْيِر ِمنًّى أَيَّاَم ِمنًّى.■ َ

.  قال المؤلف: َولَْم يَْجَعْل َواِحٌد ِمْنهُْم فِي َذلَِك فِْديَةًّ أَْصَلًّ

 ََّل بَأَْس لَِمْن َكاَن لَهُ َمتَاٌع بَِمكَّةَ أَْن يَبِيَت بِهَا لَيَالِي ِمنًّى. َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:■ 

 َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: إَذا َرَمْيت اْلِجَماَر فَبِْت َحْيُث ِشْئت.■ٍ 

 

 776]َمْسأَلَةٌ َرَمى يَْوَمْيِن ثُمَّ نَفََر َولَْم يَْرِم الثَّالَِث[م

 َمى يَْوَمْيِن، ثُمَّ نَفََر، َولَْم يَْرِم الثَّالَِث فَََل بَأَْس بِِه، َوَمْن َرَمى الثَّالَِث فَهَُو أَْحَسُن.َوَمْن رَ 

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  َر فََل -تََعالَى  -: قَْوُل َّللاَّ َل فِي يَْوَمْيِن فََل إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ : }فََمْن تََعجَّ

[ َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: إْن نَفََر اْليَْوَم الثَّانَِي إلَى اللَّْيِل لَِزَمهُ أَْن ٢٠٢]البقرة:  إِْثَم َعلَْيِه{

: َوهََذا َخطَأٌ، َوُحْكٌم بََِل َدلِيٍل َوِخََلٌف لِْلقُْرآِن.-يَْرِمي الثَّالَِث   : قَاَل َعلِيٌّ

 777َل الطََّواِف بِاْلبَْيِت[م]َمْسأَلَةٌ اْلُمتََمتَِّعةُ بُِعْمَرٍة إْن َحاَضْت قَبْ 

ا إلَى  َواْلَمْرأَةُ اْلُمتََمتَِّعةُ بُِعْمَرٍة إْن َحاَضْت قَْبَل الطََّواِف بِاْلبَْيِت فَفَْرُضهَا أَْن تُِضيَف َحج ًّ

بَْيِت، فَإَِذا ُعْمَرتِهَا إْن َكانَْت تُِريُد اْلَحجَّ ِمْن َعاِمهَا َوتَْعَمَل َعَمَل اْلَحجِّ َحاَشا الطََّواَف بِالْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -طَهَُرْت طَافَْت، َوهََذا ِْلَْمِر َرُسوِل َّللاَّ َعائَِشةَ بَِذلَِك قَْد َذَكْرنَاهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 قَْبُل.

 777]َمْسأَلَةٌ تُِهلُّ بُِعْمَرٍة َوِهَي تُِريُد التََّمتَُّع فَتَِحيُض قَْبَل الطََّواِف بِاْلبَْيِت[م

ا إَّلَّ اْلَمْرأَةَ تُِهلُّ بُِعْمَرٍة تُِريُد التََّمتَُّع فَتَِحيُض قَْبَل وَ  ََّل يَْلَزُم اْلُغْسُل فِي اْلَحجِّ فَْرضًّ

ا إلَى ُعْمَرتِهَا؛ َواْلَمْرأَةُ تَلُِد قَْبَل أَْن تُ  ِهلَّ الطََّواِف بِاْلبَْيِت فَهَِذِه تَْغتَِسُل َوََّل بُدَّ َوتُْقِرُن َحج ًّ

 ُعْمَرِة، أَْو بِاْلقَِراِن: فَفُِرَض َعلَْيهَا أَْن تَْغتَِسَل، َوْلتُِهلَّ بِاْلَحجِّ .بِالْ 

ِ »َعْن َجابٍِر قَاَل ■   -أَْقبَلَْت َعائَِشةُ بُِعْمَرٍة فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه أَنَّهَا قَالَْت لَِرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َوقَْد َحلَّ النَّاُس َولَْم أَِحلَّ َولَْم أَطُْف بِاْلبَْيِت َوالنَّاُس  قَْد ِحْضتُ  -َصلَّى َّللاَّ

 :ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْذهَبُوَن إلَى اْلَحجِّ اآْلَن فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ إنَّ هََذا أَْمٌر َكتَبَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَى بَنَاِت آَدَم فَاْغتَِسلِي َوأَِهلِّي   صحيح(«)بِاْلَحجِّ َّللاَّ

َد ْبَن أَبِي بَْكٍر بِالشََّجَرِة أَْن -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوِْلَْمِرِه » ، أَْسَماَء بِْنَت ُعَمْيٍس إْذ َولََدْت ُمَحمَّ

يَْغتَِسََل ، َوأَنَّهَُما لَْو لَْم -َعلَْيِه السَََّلُم  -؛ َونَْحُن قَاِطُعوَن بِاْئتَِماِرهَا لَهُ « تَْغتَِسَل َوتُِهلَّ 

 ُ  ِمْن َذلَِك. -َعزَّ َوَجلَّ  -لََكانَتَا َعاِصيَتَْيِن، َوقَْد أََعاَذهَُما َّللاَّ

َد َمْعِصيَة َوُهَو َذاِكرٌ  ِه[م ]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ  777/777لَِحجِّ

َد َمْعِصيَةًّ أَيَّ َمْعِصيٍَة َكانَْت  ِه ُمْذ يُْحِرُم إلَى أَْن يُتِمَّ  -َوُكلُّ َمْن تََعمَّ َوهَُو َذاِكٌر لَِحجِّ

فَاَضِة َويَْرِمَي اْلَجْمَرةَ  هُ؛ فَإِْن أَتَاهَا نَاِسيًّا لَهَا، أَْو نَاِسيًّا  -طََوافَهُ بِاْلبَْيِت لإِْلِ فَقَْد بَطََل َحجُّ

ْحرَ  هُ َوُعْمَرتُهُ ِْلِ اِمِه َوُدُخولِِه فِي اْلَحجِّ أَْو اْلُعْمَرِة: فَََل َشْيَء َعلَْيِه فِي نِْسيَانِهَا، َوَحجُّ
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 ِ اِن فِي نِْسيَانِِه َكْونَهُ فِيِهَما، َوَذلَِك لِقَْوِل َّللاَّ : }فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فََل -تََعالَى  -تَامَّ

ِ َرفََث َوَّل فُُسوَق وَ  { فََكاَن ِمْن َشْرِط َّللاَّ فِي اْلَحجِّ بََراَءتُهُ  -تََعالَى  -َّل ِجَداَل فِي اْلَحجِّ

 ِ فَِث َواْلفُُسوِق.. َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْن الرَّ َدَخلَْت اْلُعْمَرةُ فِي : »-َصلَّى َّللاَّ

ْنيَا إْبطَالُهُْم اْلَحجَّ بِتَْقبِيلِِه اْمَرأَتَهُ اْلُمبَاَحةَ لَهُ َوِمْن َعجَ « اْلَحجِّ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ  ائِِب الدُّ

 ُ قَطُّ َعْن هََذا؛ ثُمَّ ََّل يُْبِطلُونَهُ بِاْلفُُسوِق ِمْن قَْتِل النَّْفِس  -تََعالَى  -فَيُْمنِي َولَْم يَْنهَهُ َّللاَّ

ََلِة، َوَسائِِر ا َمِة، َوتَْرِك الصَّ ْلفُُسوِق إنَّ هََذا لََعَجٌب َوأَْعَجُب ِمْن َذلَِك إْبطَاُل أَبِي اْلُمَحرَّ

 َ ْحَراِمِه َوقَْد َصحَّ أَنَّ َّللاَّ ُجِل اْمَرأَتَهُ نَاِسيًّا ِْلِ ََّل يَُؤاِخُذ  -تََعالَى  -َحنِيفَةَ اْلَحجَّ بَِوْطِء الرَّ

ْحَراِم فَلْ  يَْفَعْل َويَُحجَّ أَْو يَْعتَِمَر َوقَْد أَدَّى فَْرَضهُ ِْلَنَّ بِالنِّْسيَاِن.. فَإِْن أَْمَكنَهُ تَْجِديُد اْْلِ

 ِ َل قَْد بَطََل َوأَْفَسَدهُ، َوالتََّماِدي َعلَْيِه ََّل يَُجوُز لِقَْوِل َّللاَّ َ َّل -تََعالَى  -إْحَراَمهُ اْْلَوَّ : }إِنَّ َّللاَّ

 يُْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن{..

 -أقوال الفقهاء:

 بَاِب اْلُمْحِرِم َدٌم.)اْلوزاعي(فِي سِ ■ 

ل[م  772]َمْسأَلَةٌ َوقََف بَِعَرفَةَ َعلَى بَِعيٍر َمْغُصوٍب أَْو َجَلَّ

ا  ا بَِذلَِك، َوأَمَّ هُ إَذا َكاَن َعالِمًّ ٍل بَطََل َحجُّ َوَمْن َوقََف بَِعَرفَةَ َعلَى بَِعيٍر َمْغُصوٍب، أَْو َجَلَّ

 َ . -َولَْم يَتََولَّ هَُو َحْملَهُ بِنَْفِسِه  -ْنفَقَهُ فِي اْلَحجِّ َمْن َحجَّ بَِماٍل َحَراٍم فَأ هُ تَامٌّ  فََحجُّ

 ُ ا اْلَمْغُصوُب، فَِْلَنَّهُ ُمَخالٌِف لَِما أََمَرهُ َّللاَّ  -بِِه َولَْم يَُحجَّ َكَما أُِمَر .. َوقَاَل  -تََعالَى  -أَمَّ

فََمْن َوقََف بِهَا َحاِمَلًّ لَِماٍل َحَراٍم، « ْمَوالَُكْم َعلَْيُكْم َحَرامٌ إنَّ ِدَماَءُكْم َوأَ : »-َعلَْيِه السَََّلُم 

: }َولَْيَس َعلَْيُكْم -تََعالَى  -فَلَْم يَقِْف َكَما أُِمَر بَْل َوقََف َعاِصيًّا، فَإِْن لَْم يَْعلَْم بَِذلَِك فَقَْد قَاَل 

ا نَفَقَةُ اْلَماِل اْلَحَراِم فِي اْلَحجِّ ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ  َدْت قُلُوبُُكْم{.. َوأَمَّ

: فَهَُو إْن َكاَن َعاِصيًّا بَِذلَِك فَلَْم يُبَاِشْر اْلَمْعِصيَةَ فِي َحاِل إْحَراِمِه َوََّل فِي -َوطَِريقُهُ 

ِه فَلَْم يَْخلِْط فِي َعَملِِه اْلَواِجِب عَ  ِ َشْيٍء ِمْن أَْعَماِل َحجِّ ا َوبِاّلَِلَّ مًّ  -تََعالَى  -َمَلًّ ُمَحرَّ

 التَّْوفِيُق..

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■ٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ بِِل  -َصلَّى َّللاَّ لَِة فِي اْْلِ َعْن اْلَجَلَّ

 صحيح(«)أَْن يُْرَكَب َعلَْيهَا

ِ : »َعْن اْبِن ُعَمَر قَالَ ■ٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن ُرُكوِب  -َصلَّى َّللاَّ

لَةِ   صحيح(«)اْلَجَلَّ

لَةُ ِهَي الَّتِي َعلَفُهَا اْلُجلَّةُ َوِهَي اْلَعِذَرةُ؛ فََمْن َوقََف بَِعَرفَةَ َعلَى بَِعيٍر  قَاَل المؤلف: َواْلَجَلَّ

ٍل فَلَْم يَقِْف َكَما أُِمرَ  ؛ ِْلَنَّهُ َعاٍص فِي ُوقُوفِِه ]َعلَْيِه[ َواْلُوقُوُف بَِعَرفَةَ طَاَعةٌ َجَلَّ

 َوفَْرٌض، َوِمْن اْلُمَحاِل أَْن تَنُوَب اْلَمْعِصيَةُ َعْن الطَّاَعِة..

 773]َمْسأَلَةٌ َعَرفَةُ ُكلَُّها َمْوقٌِف[م

ٍر؛ ِْلَنَّ َعَرفَةَ َوَعَرفَةُ ُكلُّهَا َمْوقٌِف إَّلَّ بَْطَن ُعَرنَةَ، َوُمْزَدلِفَ  ةُ ُكلُّهَا َمْوقٌِف إَّلَّ بَْطَن ُمَحسِّ

ا ُمْزَدلِفَةُ فَِهَي اْلَمْشَعُر اْلَحَراُم  ، َوبَْطَن ُعَرنَةَ ِمْن اْلَحَرِم فَهَُو َغْيُر َعَرفَةَ؛ َوأَمَّ ِمْن اْلِحلِّ

ٍر ِمْن اْلِحلِّ فَهَُو َغْيُر   ُمْزَدلِفَةَ.َوِهَي ِمْن اْلَحَرِم؛ َوبَْطُن ُمَحسِّ
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطَعٍم قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُكلُّ َعَرفَاٍت َمْوقٌِف : »-َصلَّى َّللاَّ

رٍ   صحيح(«)َواْرفَُعوا َعْن بَْطِن ُعَرنَةَ، َواْلُمْزَدلِفَةُ ُكلُّهَا َمْوقٌِف َواْرفَُعوا َعْن بَْطِن ُمَحسِّ

 777ْمُي اْلِجَماِر بَِحًصى قَْد ُرِمَي بِِه قَْبَل َذلَِك[م]َمْسأَلَةٌ رَ 

ا  ى قَْد ُرِمَي بِِه قَْبَل َذلَِك َجائٌِز، َوَكَذلَِك َرْميُهَا َراِكبًّا َحَسٌن؛ أَمَّ َوَرْمُي اْلِجَماِر بَِحصًّ

ى قَْد ُرِمَي بِِه فَِْلَنَّهُ لَْم يَْنهَ َعْن َذلَِك قُْرآٌن، َوََّل   ُسنَّةٌ، َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ َرْميُهَا بَِحصًّ

: فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َحَصى اْلِجَماِر َما تُقُبَِّل ِمْنهُ ُرفَِع، -َوأَْصَحابِِه 

نََعْم فََكاَن َماَذا؟ َوإِْن لَْم َوَما لَْم يُتَقَبَّْل ِمْنهُ تُِرَك َولَْوََّل َذلَِك لََكاَن ِهَضابًّا تَُسدُّ الطَِّريَق قُْلنَا: 

َرْمُي هَِذِه اْلَحَصى ِمْن َعْمٍرو فَيُْستَْقبَُل ِمْن َزْيٍد، َوقَْد يَتََصدَُّق اْلَمْرُء بَِصَدقٍَة فَََل  -يُتَقَبَّْل 

 ُ  ا فَتُْقبَُل ِمْنهُ..ِمْنهُ؛ ثُمَّ يَْملُِك تِْلَك اْلَعْيَن آَخُر فَيَتََصدَُّق بِهَ  -تََعالَى  -يَْقبَلُهَا َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

َرْمُي اْلَجْمَرتَْيِن اآْلِخَرتَْيِن َراِكبًّا أَْفَضُل َوَرْمُي َجْمَرِة اْلَعقَبَِة َراِجَلًّ أَْفَضُل.)أبو ■ 

 يوسف(

 -األحاديث:

ِ قَاَل: ■  ِ »َعْن قَُداَمةَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَ  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ يَْرِمي َجْمَرةَ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَعقَبَِة يَْوَم النَّْحِر َعلَى نَاقٍَة لَهُ َصْهبَاَء، ََّل َضْرَب، َوََّل طَْرَد، َوََّل إلَْيَك إلَْيكَ 

ِه أَْو ُعْمَرتِِه[م ُد اْلَوْطِء فِي اْلَحََلِل َذاِكًرا لَِحجِّ  777]َمْسأَلَةٌ تََعمُّ

ِه أَْو ُعْمَرتِِه فَإِْن َويُْبِطُل اْلَحجَّ  ا لَِحجِّ ْوَجِة َواْْلََمِة َذاِكرًّ ُد اْلَوْطِء فِي اْلَحََلِل ِمْن الزَّ تََعمُّ

ا ِدِه أَْيضًّ  َوِطئَهَا نَاِسيًّا؛ ِْلَنَّهُ فِي َعَمِل َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َوَكَذلَِك يَْبطُُل بِتََعمُّ

{ -تََعالَى  -ْمَرتُهَا قَاَل َحجُّ اْلَمْوطُوَءِة َوعُ  : }فََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل فِي اْلَحجِّ

، َوََّل اْعتََمَر َكَما أُِمَر، َوقَاَل ٥٢١]البقرة:  فَُث اْلِجَماُع؛ فََمْن َجاَمَع فَلَْم يَُحجَّ [ َوالرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َوهَُو « .. اْلُعْمَرةُ فِي اْلَحجِّ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ َدَخلَْت : »-َصلَّى َّللاَّ

 قَْوُل أَْصَحابِنَا.

فَاَضِة أَْو َرْمِي اْلَجْمَرِة[م  777]َمْسأَلَةٌ َوِطَئ َوَعلَْيِه بَقِيَّةٌ ِمْن طََواِف اْْلِ

فَاَضِة أَْو َشْيٌء ِمْن رَ  هُ َوإِْن َوِطَئ َوَعلَْيِه بَقِيَّةٌ ِمْن طََواِف اْْلِ ْمِي اْلَجْمَرِة فَقَْد بَطََل َحجُّ

{ ]البقرة:   [ .٥٢١َكَما قُْلنَا، قَاَل تََعالَى: }فََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل فِي اْلَحجِّ

هُ فَلَْم يَُحجَّ َكَما أُِمَر.. َواْحتَجَّ أَبُو َحنِيفَةَ بِقَْوِل  َرُسوِل فََصحَّ أَنَّ َمْن َرفََث َولَْم يُْكِمْل َحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ةَ لَهُْم فِي هََذا ِْلَنَّ الَِّذي قَاَل هََذا « اْلَحجُّ َعَرفَةَ : »-َصلَّى َّللاَّ َوََّل ُحجَّ

فُوا بِاْلبَْيِت اْلَعتِيِق{ َوبِأَنَّهُ قَالَ  ِ تََعالَى بِأَنَّهُ قَاَل: }َوْليَطَّوَّ : }فَإَِذا هَُو الَِّذي أَْخبََرنَا َعْن َّللاَّ

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم{ َوهَُو الَِّذي أََمَر بَِرْمِي اْلَجْمَرِة فَََل   أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا َّللاَّ

 يَُجوُز اْْلَْخُذ بِبَْعِض قَْولِِه ُدوَن بَْعٍض..

ا؛  ََّل يَْمنَعُ « اْلَحجُّ َعَرفَةَ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْولُهُ  ِمْن أَْن يَُكوَن اْلَحجُّ َغْيَر َعَرفَةَ أَْيضًّ

َوقَْد َوافَقَنَا اْلُمَخالُِف َعلَى أَنَّ اْمَرأًّ لَْو قََصَد َعَرفَةَ فََوقََف بِهَا فَلَْم يُْحِرْم َوََّل لَبَّى، َوََّل 

 طَاَف، َوََّل َسَعى فَََل َحجَّ له..

 -أقوال الصحابة والفقهاء:
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 قَْوُل اْبِن ُعَمَر وأهل الظاهر.قول المؤلف:َهَُو ■

 ََّل يَْبطُُل اْلَحجُّ بِاْلَوْطِء بَْعَد َعَرفَةَ)عبد َّللا بن عباس َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ (■ 

هُ، َوإِْن َوِطَئ يَْوَم النَّْحِر بَْعَد َرْمِي ■ إْن َوِطَئ يَْوَم النَّْحِر قَْبَل َرْمِي اْلَجْمَرِة بَطََل َحجُّ

هُ، َوإِْن َوِطَئ بَْعَد يَْوِم النَّْحِر قَْبَل َرْمِي اْلَجْمَرِة لَْم يَْبطُْل اْلَجمْ  َرِة لَْم يَْبطُْل َحجُّ

هُ.)مالك(  َحجُّ

هُ[م  776]َمْسأَلَةٌ َوِطَئ َعاِمًدا فَبَطََل َحجُّ

هُ فَلَْيَس َعلَْيِه أَْن يَتََما ا َكَما قُْلنَا فَبَطََل َحجُّ َدى َعلَى َعَمٍل فَاِسٍد بَاِطٍل ََّل فََمْن َوِطَئ َعاِمدًّ

يُْجِزُئ َعْنهُ لَِكْن يُْحِرُم ِمْن َمْوِضِعِه، فَإِْن أَْدَرَك تََماَم اْلَحجِّ فَََل َشْيَء َعلَْيِه َغْيَر َذلَِك 

ِ تََعالَى، َوََّل هَدْ  َي فِي َذلَِك، َوََّل َوإِْن َكاَن ََّل يُْدِرُك تََماَم اْلَحجِّ فَقَْد َعَصى، َوأَْمُرهُ إلَى َّللاَّ

َ َّل  ُ تََعالَى: }إِنَّ َّللاَّ َشْيَء؛ إَّلَّ أَْن يَُكوَن لَْم يَُحجَّ قَطُّ، فََعلَْيِه اْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ.. قَاَل َّللاَّ

ُ َعزَّ ٨٥يُْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن{ ]يونس:   [ فَِمْن اْلَخطَأِ تََماِديِه َعلَى َعَمٍل ََّل يُْصلُِحهُ َّللاَّ

 ِ ؛ ِْلَنَّهُ ُمْفِسٌد بََِل ِخََلٍف ِمنَّا َوِمْنهُم..َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َوَجلَّ َصلَّى َّللاَّ

ةًّ؛ َوَمْن أَْلَزمهُ التََّماِدي َعلَى َذلَِك اْلَحجِّ اْلفَاِسِد، ثُمَّ أَْلَزَمهُ  -َوَسلََّم  أَنَّ اْلَحجَّ إنََّما يَِجُب َمرَّ

ِ حَ  تَْيِن، َوهََذا ِخََلُف أَْمِر َرُسوِل َّللاَّ ا آَخَر فَقَْد أَْلَزَمهُ َحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم . -ج ًّ  َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

؛ قَابٌِل َوهَْدٌي َويُْجِزُئ فِي ■  ِهَما َذلَِك َوَعلَْيِهَما َحجٌّ إْن َوِطَئ قَْبَل َعَرفَةَ تََماَديَا َعلَى َحجِّ

هُ تَامٌّ َوَعلَْيِه بََدنَةٌ.)أبو حنيفة( قَاِن، فَإِْن َوِطَئ بَْعَد َعَرفَةَ فََحجُّ  َذلَِك َشاةٌ َوََّل يَتَفَرَّ

هُ يَِصيُر ُعْمَرةًّ َوَعلَْيِه َحجٌّ قَابٌِل َوبََدنَةٌ.)روى ■  َمْن َوِطَئ اْمَرأَتَهُ َوهَُو ُمْحِرٌم: أَنَّ َحجَّ

 عن طاوس ومجاهد(

ِهَما يَْرِجَعا■  قَاِن، َويُْهِديَاِن هَْديًّا  -يَْعنِي اْلِميقَاَت  -ِن إلَى َحدِّ ِن بُِعْمَرٍة، َويَتَفَرَّ َويُِهَلَّ

 هَْديًّا.)قتادة(

فَاَضِة فَعلَْيِه َحجٌّ قَابٌِل.)الحسن ولم يذكر هديا(■   َمْن َوِطَئ قَْبَل طََواِف اْْلِ

قَاِن ِمْن َحْيُث  إْن َوِطَئ قَْبَل َرْمِي اْلَجْمَرِة يَْومَ ■  النَّْحِر فََعلَْيِه هَْدٌي َوَحجٌّ قَابٌِل َويَتَفَرَّ

هُ تَامٌّ َوَعلَْيِه ُعْمَرةٌ َوهَْدُي بََدنٍَة، فَإِْن لَْم يَِجدْ   َجاَمَعهَا؛ فَإِْن َوِطَئ بَْعَد َرْمِي اْلَجْمَرِة فََحجُّ

 ِجْد َصاَم ِصيَاَم اْلُمتََمتِِّع.)مالك(فَبَقََرةٌ، فَإِْن لَْم يَِجْد فََشاةٌ، فَإِْن لَْم يَ 

هُ َوَعلَْيِه بََدنَةٌ، فَإِْن لَْم ■  إْن َوِطَئ َما بَْيَن أَْن يُْحِرَم إلَى أَْن يَْرِمَي َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة فََسَد َحجُّ

َمْت اْلبََدنَةُ بَِمكَّةَ يَِجْد بََدنَةًّ فَبَقََرةٌ، فَإِْن لَْم يَِجْد بَقََرةًّ فََسْبٌع ِمْن اْلَغنَِم، فَإِْن لَ  ْم يَِجْد قُوِّ

ا، فَإِْن لَْم يَِجْد َصاَم َعْن ُكلِّ ُمدٍّ  ا فَأَْطَعَم ُكلَّ ِمْسِكيٍن ُمد ًّ َراِهُم طََعامًّ َمْت الدَّ  َدَراِهَم، ثُمَّ قُوِّ

هُ تَامٌّ َوَعلَْيِه بَ  ا، فَإِْن َوِطَئ بَْعَد َرْمِي َجْمَرِة اْلَعقَبَِة فََحجُّ  َدنَةٌ.)الشافعي(يَْومًّ

 -اآلثار:

ُ َعْنهُ  -َعْن ُعَمَر ■  قَاِن  -َرِضَي َّللاَّ اِن ِمْن قَابٍِل َويَتَفَرَّ ِهَما، ثُمَّ يَُحجَّ أَْن يَتََماَديَا فِي َحجِّ

ْم ِمْن اْلَمْوِضِع الَِّذي َجاَمَع فِيِه َوَعلَْيِه هَْدٌي َوَعلَْيهَا.)ضعيف() َعْن ُمَجاِهٍد َعْن ُعَمَر َولَ 

 يُْدِرْك ُمَجاِهُد ُعَمَر(

ا ِمْن قَابٍِل.)ضعيف مرسل) َعْن ■  قَاِن إَذا َحجَّ َعلِيٍّ َعلَى ُكل  َواِحٍد ِمْنهَُما بََدنَةٌ َويَتَفَرَّ



 

144 
 

، َواْلَحَكُم لَْم يُْدِرْك َعلِي ًّا(  اْلَحَكِم َعْن َعلِيٍّ

ِهَما ■  قَاِن َعْن اْبِن َعبَّاٍس : أَْن يَتََماَديَا َعلَى َحجِّ َذلَِك َوَعلَْيِهَما هَْدٌي َوَحجٌّ قَابٌِل َويَتَفَرَّ

 ِمْن اْلَمْوِضِع الَِّذي َجاَمَعهَا فِيِه.

قَاِن ِمْن قَابٍِل قَْبَل  ا أَنَّهُ َعلَْيِه بََدنَةٌ، َويَتَفَرَّ قال المؤلف: َوُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيضًّ

 َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما هَْدٌي. -اْلَمْوِضِع الَِّذي َجاَمَعهَا فِيِه 

ِ ْبِن ُعَمَر ِمْثلُهُ قَالُوا: فَإِْن لَْم يَِجْد هَْديًّا َصاَم ِصيَاَم ■  ِ ْبِن َعْمٍرو، َوَعْبِد َّللاَّ َوَعْن َعْبِد َّللاَّ

 اْلُمتََمتِِّع.

 َمْن َجاَمَع بَْعَد َعَرفَةَ. ☆

َوُرِوَي َعْنهُ  -ْن َوِطَئ قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيِت فََعلَْيِه اْلَحجُّ َواْلهَْدُي َعْن اْبِن ُعَمَر مَ ■ 

ا: َعلَْيِه اْلَحجُّ ِمْن قَابٍِل َوبََدنَةٌ.   أَْيضًّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َجُزوٌر.■

ْن َواقََع اْمَرأَتَهُ قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيِت فََعلَْيِه َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس: مَ ■ 

 َدٌم.

ا َعلَْيِه َوَعلَْيهَا بََدنَةٌ.■  َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيضًّ

 َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ََّل هَْدَي إَّلَّ َعلَى اْلُمْحَصِر.■

ِة[م]َمْسأَلَةٌ أَْخطَأَ فِي ُرْؤيَِة اْلِهََلِل لِذِ   777ي اْلِحجَّ

ِة فََوقََف بَِعَرفَةَ اْليَْوَم اْلَعاِشَر َوهَُو يَظُنُّهُ التَّاِسعَ  ، َوَمْن أَْخطَأَ فِي ُرْؤيَِة اْلِهََلِل لِِذي اْلِحجَّ

هُ تَامٌّ وَ -َوَوقََف بُِمْزَدلِفَةَ اللَّْيلَةَ اْلَحاِديَةَ َعْشَرةَ َوهَُو يَظُنُّهَا اْلَعاِشَرةَ  ََّل َشْيَء َعلَْيِه، : فََحجُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَْم يَقُْل: إنَّ اْلُوقُوَف بَِعَرفَةَ ََّل يَُكوُن إَّلَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ِة أَْو اللَّْيلَِة اْلَعاِشَرِة ِمْنهَا؛ َوإِنََّما أَْوَجَب   -السَََّلُم  َعلَْيهِ  -اْليَْوِم التَّاِسِع ِمْن ِذي اْلِحجَّ

ا.  اْلُوقُوَف بِهَا لَْيَلًّ أَْو نَهَارًّ

 فََصحَّ أَنَّ ُكلَّ َمْن َوقََف بِهَا أَْجَزأَهُ َما لَْم يَقِْف فِي َوْقٍت ََّل يَْختَلُِف اْثنَاِن فِي أَنَّهُ ََّل يُْجِزيهِ 

 فِيِه.

ِغيِر، َواْلَكبِيِر، َواْلَخا ْجَماُع ِمْن الصَّ لِِف، َوالسَّالِِف: أَنَّ َمْن َوقََف بِهَا قَْبَل َوقَْد تَيَقََّن اْْلِ

ِة أَْو بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر ِمْن اللَّْيلَِة اْلَحاِديَةَ َعْشَرةَ  َواِل ِمْن اْليَْوِم التَّاِسِع ِمْن ِذي اْلِحجَّ  الزَّ

ِة فَََل َحجَّ لَهُ، َوَكَذلَِك إْن َوقََف بِهَا بَْعَد طُلُوعِ  اْلفَْجِر ِمْن اللَّْيلَِة اْلَعاِشَرِة  ِمْن ِذي اْلِحجَّ

 َوهَُو يَْدِري أَنَّهَا اْلَعاِشَرةُ، َوهََذا قَْوُل ُجْمهُوِر النَّاِس.

ة[م  777]َمْسأَلَةٌ َصحَّ ِعْنَدهُ أَنَّ َهَذا ُهَو اْليَْوُم التَّاِسُع ِمْن ِذي اْلَحجَّ

: أَنَّ هََذا هَُو اْليَْوُم التَّاِسُع إَّلَّ أَنَّ النَّاَس لَْم يََرْوهُ فَإِْن َصحَّ ِعْنَدهُ بِِعْلٍم أَْو بَِخبٍَر َصاِدقٍ 

ْوُم ُرْؤيَةًّ تُوِجُب أَنَّهَا اْليَْوُم الثَّاِمُن فَفََرَض َعلَْيِه اْلُوقُوَف فِي اْليَْوِم الَِّذي َصحَّ ِعْنَدهُ أَنَّهُ اْليَ 

هُ بَاِطٌل لَِما َذَكرْ   نَا.التَّاِسُع، َوإَِّلَّ فََحجُّ

ِة فََذهََب بِِهْم َسالٌِم إلَى ■  ٍد قَاَل: َشِهَد نَفٌَر أَنَّهُْم َرأَْوا ِهََلَل ِذي اْلِحجَّ َعْن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ

ا لَمَّ اْبِن ِهَشاٍم َوهَُو أَِميُر اْلَحجِّ فَلَْم يَْقبَْلهُْم فََوقََف َسالٌِم بَِعَرفَةَ لَِوْقِت َشهَاَدتِِهْم، ثُمَّ َدفََع، فَ 

 َكاَن فِي اْليَْوِم الثَّانِي َوقََف َمَع النَّاِس.
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 777]َمْسأَلَةٌ أُْغِمَي َعلَْيِه فِي إْحَراِمِه أَْو ُجنَّ بَْعَد أَْن أَْحَرَم[م

 َوَمْن أُْغِمَي َعلَْيِه فِي إْحَراِمِه، أَْو ُجنَّ بَْعَد أَْن أَْحَرَم فِي َعْقلِِه فَإِْحَراُمهُ َصِحيٌح، َوَكَذلِكَ 

 لَْو أُْغِمَي َعلَْيِه، أَْو ُجنَّ بَْعَد أَْن َوقََف بَِعَرفَةَ َولَْو طَْرفَةَ َعْيٍن أَْو بَْعَد أَْن أَْدَرَك َشْيئًّا ِمنْ 

ْغَماَء َواْلُجنُوَن ََّل يُْبِطََلِن َعَمَلًّ تَقَدَّ  ؛ ِْلَنَّ اْْلِ هُ تَامٌّ َماِم فََحجُّ ََلِة بُِمْزَدلِفَةَ َمَع اْْلِ َم الصَّ

 ِ ، َوََّل َجاَء بَِذلَِك نَصٌّ أَْصَلًّ َوََّل إْجَماٌع، َولَْيَس قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَْصَلًّ َصلَّى َّللاَّ

بِيَّ : »-َوَسلََّم  ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن ثَََلٍث: فََذَكَر النَّائَِم َحتَّى يَْنتَبِهَ َواْلُمْبتَلَى َحتَّى يُفِيَق َوالصَّ

َم ِمْن َعَملِِه، َوإِنََّما فِيِه: أَنَّهُْم فِي هَِذِه اْلَحاِل َغْيُر « غَ َحتَّى يَْبلُ  بُِموِجِب بُْطََلِن َما تَقَدَّ

ِ تََعالَى  -ُمَخاطَبِيَن فَقَْط، فَإَِذا أَفَاقُوا َصاُروا َعلَى ُحْكِمِهْم الَِّذي َكانُوا َعلَْيِه قَْبُل  َوبِاّلَِلَّ

 نَتَأَيَُّد.

َواِل ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ فَلَْم يَْستَْيقِْظ إَلَّ بَْعَد اْلفَْجِر[م]َمْسأَلَةٌ   777نَاَم قَْبَل الزَّ

َواِل ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ فَلَْم يُفِْق، َوََّل اْستَْيقَظَ إَّلَّ  ، أَْو نَاَم قَْبَل الزَّ  َوَمْن أُْغِمَي َعلَْيِه، أَْو ُجنَّ

هُ، َسَواٌء َوقََف بِِه بَِعَرفَةَ أَْو لَْم يَقِْف بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر ِمْن لَْيلَ  ِة يَْوِم النَّْحِر، فَقَْد بَطََل َحجُّ

 بِِه.

ْبِح بُِمْزَدلِفَةَ  ، أَْو نَاَم قَْبَل أَْن يُْدِرَك َشْيئًّا ِمْن َصََلِة الصُّ َوَكَذلَِك َمْن أُْغِمَي َعلَْيِه أَْو ُجنَّ

َماِم فَلَْم يُفِْق َوََّل  هُ.َمَع اْْلِ ْبِح؛ فَقَْد بَطََل َحجُّ َماِم ِمْن َصََلِة الصُّ   اْستَْيقَظَ إَّلَّ بَْعَد َسََلِم اْْلِ

ََّل فَإِْن َكانَْت اْمَرأَةٌ فَنَاَمْت، أَْو ُجنَّْت، أَْو أُْغِمَي َعلَْيهَا قَْبَل أَْن تَقَِف بُِمْزَدلِفَةَ فَلَْم تُفِْق، وَ 

هَا، َوَسَواٌء َوقََف بِهَا اْنتَبَهَْت َحتَّى طَلََعْت الشَّمْ  ُس ِمْن يَْوِم النَّْحِر، فَقَْد بَطََل َحجُّ

.  بُِمْزَدلِفَةَ، أَْو لَْم يَقِْف، ِْلَنَّ اْْلَْعَماَل اْلَمْذُكوَرةَ فَْرٌض ِمْن فََرائِِض اْلَحجِّ

َ ُمْخلِِصيَن  ُ تََعالَى: }َوَما أُِمُروا إَِّل لِيَْعبُُدوا َّللاَّ يَن ُحنَفَاَء{ ]البينة: َوقَاَل َّللاَّ [ ٥لَهُ الدِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنََّما اْْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .نََوى

ِ تََعالَى فِيِه فََصحَّ أَنَّهُ ََّل يَْجِزي َعَمٌل َمأُْموٌر بِِه إَّلَّ بِنِيَِّة اْلقَْصِد إلَْيِه ُمَؤد ًّ  ى بِإِْخََلٍص ّلِِلَّ

ا لَهُ الدِّ  َ فِي اْْلَْعَماِل اْلَمْذُكوَرِة ُمْخلِصًّ ؛ َوُكلُّ َمْن َذَكْرنَا فَلَْم يَْعبُْد َّللاَّ يَن َكَما أََمَر َعزَّ َوَجلَّ

 بِهَا فَلَْم يَأِْت بها..

ا لَ  َوهَُو ََّل يَْدِري  -نََزَل بِهَا أَْو لَْم يَْنِزْل  -ْيلَةَ النَّْحِر َوَكَذلَِك لَْو أَنَّ اْمَرأًّ َمرَّ بَِعَرفَةَ ُمْجتَازًّ

ا إلَى اْلُوقُوِف بِهَا َكَما أََمَرهُ  -أَنَّهَا َعَرفَةُ  فَََل يُْجِزئُهُ َذلَِك َوََّل َحجَّ لَهُ َحتَّى يَقَِف بِهَا قَاِصدًّ

ُ تََعالَى..  َّللاَّ

ِ فَإِْن قَالُوا: قَْد ُرِوَي أَنَّ َرسُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وَل َّللاَّ ا،  -َصلَّى َّللاَّ بِيِّ َحج ًّ أَْخبََر أَنَّ لِلصَّ

َك هََذا َعْن نَْفِسَك ثُمَّ »َوَسِمَع إْنَسانًّا لَْم يَُكْن َحجَّ يُلَبِّي َعْن ُشْبُرَمةَ فَقَاَل ]لَهُ[  اْجَعْل َحجَّ

 «ُحجَّ َعْن ُشْبُرَمةَ 

ا إْخبَاُرهُ  ا فََخبٌَر َصِحيٌح ثَابٌِت َوََّل ُمتََعلَِّق لَُكْم بِِه؛  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قُْلنَا: أَمَّ بِيِّ َحج ًّ أَنَّ لِلصَّ

ةٌ لَنَا َعلَْيُكْم،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِْلَنَّهُ لَْم يَْجَعْل  َذلَِك اْلَحجَّ َجاِزيًّا ِمْن َحجِّ اْلفَِريَضِة، فَهَُو ُحجَّ

ا َكَما قَاَل  َونَْحُن نَقُوُل: إنَّ  بِيِّ َحج ًّ ٌع ََّل يُْجِزُئ َعْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لِلصَّ َوهَُو تَطَوُّ

ٌع ِمْنهُ َولَهُ، َوقَْد َكاَن  ا َوُكلُّ َذلَِك تََطوُّ بِيِّ َصََلةًّ َوَصْومًّ اْلفَْرِض، َونَْحُن نَقُوُل: إنَّ لِلصَّ
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لََواِت َمَع َرسُ  ْبيَاُن يَْشهَُدوَن الصَّ ِ الصِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وِل َّللاَّ َكَما َحجَّ بِِهْم َمَعهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 َوََّل فَْرَق.

هُ  ةٌ؛ ِْلَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّ َحجَّ ، َولَْو َصحَّ لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ ا َخبَُر ُشْبُرَمةَ فَََل يَِصحُّ  َوأَمَّ

ةَ  َعْن ُشْبُرَمةَ يُْجِزي َعْن الَِّذي َحجَّ  ةٌ َعلَْيِهْم؛ ِْلَنَّ فِيِه أَْن يَْجَعَل اْلَحجَّ َعْنهُ، بَْل هَُو ُحجَّ

 : ةٌ َعلَْيِهْم.. فَإِْن قَاَل َمالِِكيٌّ َعلَى نَْفِسِه، َوفِي هََذا إيَجاٌب لِلنِّيَِّة بِهَا َعْن نَْفِسِه فَهَُو ُحجَّ

، ثُمَّ َعَزبَْت نِيَّتُهُ أَْجَزأَهُ؟ قُْلنَا: لَْيَس َكَذلَِك؛ ِْلَنَّ اْلَحجَّ اْلَحجُّ َكَصْوِم اْليَْوِم إَذا َدَخَل فِيِه بِنِيَّةٍ 

ةَ، أَْعَماٌل َكثِيَرةٌ ُمتََغايَِرةٌ يَُحوُل بَْينَهَا َما لَْيَس ِمْنهَا َكالتَّْلبِيَِة، َواْلُوقُوِف بَِعَرفَةَ، َوُمْزَدلِفَ 

فَاَضِة وَ  فَا َواْلَمْرَوِة، فَََل بُدَّ لُِكلِّ َعَمٍل ِمْن َوَرْمِي اْلِجَماِر، َوطََواِف اْْلِ السَّْعِي بَْيَن الصَّ

 نِيٍَّة لَهُ.

ْد إَحالَ  ُخوِل فِيِه َما لَْم يَتََعمَّ ْحَراُم فَهَُو َعَمٌل ُمتَِّصٌل ََّل يَْنفَِصُل فَيُْجِزئُهُ نِيَّةُ الدُّ ا اْْلِ ةَ َوأَمَّ

ِ تََعالَى نَتَأَيَُّد.وَ  -نِيَّتِِه أَْو إْبطَاَل إْحَراِمِه   بِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ََّل يُْجِزُئ أَْن يُْحِرَم أََحٌد َعْن َغْيِرِه فَإَِذا أَْحَرَم بِنِيَِّة اْلَحجِّ أَْجَزأَ ُكلُّ َعَمٍل فِي اْلَحجِّ بََِل ■ 

 نِيٍَّة.)مالك(

ُع  أَْعَماُل اْلَحجِّ ُكلُّهَا تَْجِزي بََِل نِيٍَّة، َولَْو أَنَّ ■  َمْن لَْم يَُحجَّ قَطُّ َحجَّ َوََّل يَْنِوي إَّلَّ التَّطَوُّ

ِة اْلفَْرِض.)أبو حنيفة والشافعي(  أَْجَزأَهُ َعْن َحجَّ

َمن كاْن َعلَْيِه َشْهَراِن ُمتَتَابَِعاِن ِمْن َكفَّاَرِة ِظهَاٍر، أَْو نَْذٍر، َوَعلَْيِه َحجٌّ نََذَرهُ َولَْم يَُكْن ■ 

ةَ  ا َكاَن َعلَْيِه، َحجَّ َحجَّ اْلفَِريَضِة فََصاَم َشْعبَاَن َوَرَمَضاَن َوَحجَّ فَإِنَّ َذلَِك يُْجِزئُهُ َعمَّ

ْسََلِم.)الحسن( ةُ تُْجِزئُهُ َعْن نَْذِرِه َوفَْرِض اْْلِ  َوَعْن فَْرِض َرَمَضاَن، َوتِْلَك اْلَحجَّ

ْبِح بُِمْزَدلِفَةَ فَ  ا َسلََّم َذَكَر أَنَّهُ َغْير طَاِهر[م]َمْسأَلَةٌ أَْدَرَك َصََلةَ الصُّ  772لَمَّ

َماُم َذَكَر هََذا  ا َسلََّم اْْلِ َجاِل فَلَمَّ ْبِح بُِمْزَدلِفَةَ ِمْن الرِّ َماِم َصََلةَ الصُّ َوَمْن أَْدَرَك َمَع اْْلِ

هُ، ِْلَنَّهُ لَْم يُدْ  ْنَساُن أَنَّهُ َعلَى َغْيِر طَهَاَرٍة فَقَْد بَطََل َحجُّ َماِم، َوقَْد اْْلِ ََلةَ َمَع اْْلِ ِرْك الصَّ

 ِ َم ِذْكُرنَا لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تَقَدَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َصلَّى َّللاَّ  فِي َذلَِك َوبِاّلَِلَّ

ْحَراِمِه َعاِمًدا لِقَْتلِِه[م  773]َمْسأَلَةٌ قَتََل َصْيًدا َذاِكًرا ِْلِ

هُ أَْو ُعْمَرتُهُ َوَمْن قَتَ  ا لِقَْتلِِه فَقَْد بََطَل َحجُّ ْحَراِمِه َعاِمدًّ ا ِْلِ ا لَهُ َذاِكرًّ ا ُمتََصيِّدًّ َل َصْيدًّ

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرمٌ  ِ تََعالَى: }َّل تَْقتُلُوا الصَّ  لِبُْطََلِن إْحَراِمِه َوَعلَْيِه اْلَجَزاُء َمَع َذلَِك لِقَْوِل َّللاَّ

ا فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النََّعِم يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم{ ]المائدة: َوَمْن قَتَلَهُ ِمنْ  دًّ ُكْم ُمتََعمِّ

ا فِي إْحَراِمِه فَإَِذا فََعَل فَلَْم يُحْ ٢٥ دًّ ْيَد ُمتََعمِّ ُ تََعالَى َعلَْيِه أَْن يَْقتَُل الصَّ َم َّللاَّ ِرْم [ اآْليَةَ، فََحرَّ

َ تََعالَى قَاَل: }اْلَحجُّ أَْشهٌُر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ  َكَما أُِمَر.. ا فَإِنَّ َّللاَّ َوأَْيضًّ

{ ]البقرة:  َد قَْتِل ٥٢١فََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل فِي اْلَحجِّ [ َوََّل ِخََلَف فِي أَنَّ تََعمُّ

ْحَراِم فُُسوٌق، َوَمنْ  ْيِد فِي اْْلِ ِه فَلَْم يَُحجَّ َكَما أُِمَر.. َواْعتََرَض بَْعُضهُْم  الصَّ فََسَق فِي َحجِّ

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ َ تََعالَى يَقُوُل: }َّل تَْقتُلُوا الصَّ ا، َوهََذا   بِأَْن قَاَل: إنَّ َّللاَّ اهُْم: ُحُرمًّ فََسمَّ

ِ تََعالَى َما ا،  إْقَداٌم ِمْنهُْم َعِظيٌم َعلَى تَْقِويِل َّللاَّ ُ تََعالَى: ُحُرمًّ اهُْم َّللاَّ لَْم يَقُْلهُ قَطُّ، َوإِنََّما َسمَّ

اهُْم تََعالَى قَطُّ بَْعَد قَْتلِ  ْيِد، َوَما َسمَّ ا َعْن قَْتِل الصَّ ْيِد، َونَهَاهُْم إَذا َكانُوا ُحُرمًّ  قَْبَل قَْتِل الصَّ
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ا.. َوقَاَل بَْعُضهُْم: قَْد أَْوَجَب  ْيِد ُحُرمًّ ا َولَْم يُْخبِْر بِأَنَّ  -لَْيِه السَََّلُم عَ  -الصَّ بُِع َكْبشًّ فِي الضَّ

بِأَنَّ إْحَراَمهُ قَْد بَطََل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -إْحَراَمهُ بَطََل قُْلنَا لَهُْم: قُْلتُْم اْلبَاِطَل، بَْل قَْد أَْخبََر 

 « ..َس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ َمْن َعِمَل َعَمَلًّ لَيْ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -بِقَْولِِه 

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف ببطَلن حج من صاد متعمدا هو قول : مجاهد وزاد عليه بإيجاب ■

 الهدي عليه.

ْحَراِمِه[م َدهُ اْلُمْحِرُم َذاِكًرا ِْلِ  777]َمْسأَلَةٌ فُُسوق تََعمَّ

ا ِْلِ  َدهُ اْلُمْحِرُم َذاِكرًّ هُ، َوُعْمَرتُهُ، لِقَْوِل َوُكلُّ فُُسوٍق تََعمَّ ْحَراِمِه فَقَْد بَطََل إْحَراُمهُ، َوَحجُّ

{ ]البقرة:  ِ تََعالَى: }فََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل فِي اْلَحجِّ [ فََصحَّ أَنَّ َمْن ٥٢١َّللاَّ

ِه، أَْو ُعْمَرتِِه، فَلَْم يَُحجَّ َكَما  ا لَِحجِّ َد اْلفُُسوَق َذاِكرًّ : -َعلَْيِه السَََّلُم  -أُِمَر، َوقَْد أَْخبََر تََعمَّ

ْنيَا: أَنَّ اآْليَةَ َوَرَدْت « .. أَنَّ اْلُعْمَرةَ َدَخلَْت فِي اْلَحجِّ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ » َوِمْن َعَجائِِب الدُّ

فَِث َولَْم يُْبِطلُوهُ بِاْلفُُسوِق..  َكَما تَلَْونَا فَأَْبطَلُوا اْلَحجَّ بِالرَّ

 -أقوال الفقهاء:

ُ  -نَاِسيًّا َغْيَر َعاِمٍد َوََّل َذاِكٍر ِْلَنَّهُ ُمْحِرٌم  -َمْن َوِطَئ فِي إْحَراِمِه ■  اْمَرأَتَهُ الَّتِي أَبَاَح َّللاَّ

َد اللِّيَاطَةَ بِذَ  هُ؛ فَلَْو تََعمَّ ْحَراِم أَْو بَْعَدهُ فَقَْد بَطََل َحجُّ َكٍر، أَْو أَْن تََعالَى لَهُ َوْطأَهَا قَْبَل اْْلِ

هُ تَامٌّ َوإِْحَراُمهُ َمْبُروٌر.)أبو حنيفة( ْحَراِمِه فََحجُّ ا ِْلِ  يََُلطَ بِِه َذاِكرًّ

ْمِل، َواْلَحَصى، َوالتَُّراِب فَإِْن قَالُوا: إنََّما يَْبطُُل ⊙ قال المؤلف: فَأُفٍّ لِهََذا اْلقَْوِل َعَدَد الرَّ

ْحَراِم، َوفِي إْحَراُمهُ بِأَْن يَأْتَِي َما ُحرِّ  ْحَراِم فَقَْط، ََّل بَِما هَُو َحَراٌم قَْبَل اْْلِ َم فِي َحاِل اْْلِ

ةَ لَُكْم فِيِه،  ْحَراِم؟ قُْلنَا: َوَعْن هََذا التَّْقِسيِم اْلفَاِسِد َسأَْلنَاُكْم؟ َوََّل ُحجَّ ْحَراِم َوبَْعَد اْْلِ َوأَْنتُْم اْْلِ

ََلةَ بُِكلِّ َعمَ  َم فِيهَا تُْبِطلُوَن الصَّ ٍم، قَْبلَهَا، َوفِيهَا، َوبَْعَدهَا، َكَما تُْبِطلُونَهَا بَِما ُحرِّ ٍل ُمَحرَّ

 فَقَْط.

ا هُوَ  َم فِيِه ِممَّ ِد لِبَاِس َما ُحرِّ ْحَراَم بِتََعمُّ  َوقَْد نَقَْضتُْم هََذا اْْلَْصَل اْلفَاِسَد فَلَْم تُْبِطلُوا اْْلِ

 َحََلٌل قَْبلَهُ َوبَْعَدهُ..

 -حاديث واآلثار:األ

ِ »َعْن َزْينََب بِْنِت َجابٍِر اْْلَْحَمِسيَِّة ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهَا فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ْت َمَعهَا ُمْصِمتَةًّ: قُولِي لَهَا: تَتََكلَُّم فَإِنَّهُ ََّل َحجَّ لَِمْن لَْم يَتََكلَّمْ   صحيح(«)اْمَرأٍَة َحجَّ

ِ »َعْن نُوِح ْبِن َحبِيٍب اْلقُوِمِسيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ . أََمَر الَِّذي -َصلَّى َّللاَّ

ا َد إْحَرامًّ  )صحيح(« أَْحَرَم فِي ُجبٍَّة أَْن يَُجدِّ

ْحَراِمِه[م  777]َمْسأَلَةٌ اْلَجَدُل بِاْلبَاِطِل َوفِي اْلبَاِطِل َعْمًدا َذاِكًرا ِْلِ

، َوقِْسٌم فِي بَاِطٍل؛ فَاَلَِّذي فِي اْلَحقِّ َواِجٌب فِي  َواْلِجَداُل قِْسَماِن: قِْسٌم فِي َواِجٍب َوَحقٍّ

ْحَراِم قَاَل تََعالَى: }اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة  ْحَراِم َوَغْيِر اْْلِ اْْلِ

 [ .٥٢٥تِي ِهَي أَْحَسُن{ ]النحل: َوَجاِدْلهُْم بِالَّ 

َوَمْن َجاَدَل فِي طَلَِب َحقٍّ لَهُ فَقَْد َدَعا إلَى َسبِيِل َربِِّه تََعالَى، َوَسَعى فِي إْظهَاِر اْلَحقِّ 

ِ تََعالَى.  َواْلَمْنِع ِمْن اْلبَاِطِل، َوهََكَذا ُكلُّ َمْن َجاَدَل فِي َحقٍّ لَِغْيِرِه أَْو ّلِِلَّ



 

148 
 

ْحَراِم َولِْلَحجِّ لِقَْولِِه تََعالَ  ْحَراِمِه ُمْبِطٌل لإِْلِ ا ِْلِ ا َذاِكرًّ ى: َواْلَجَدُل بِاْلبَاِطِل َوفِي اْلبَاِطِل َعْمدًّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. { َوبِاّلَِلَّ  }فََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجَداَل فِي اْلَحجِّ

ِه أَْو ُعْمَرتِِه[م]َمْسأَلَةٌ َمْن لَْم يُلَبِّ فِي َشيْ   777ٍء ِمْن َحجِّ

ةًّ َواِحَدةًّ  هُ َوُعْمَرتُهُ فَإِْن لَبَّى َولَْو َمرَّ ِه أَْو ُعْمَرتِِه بَطََل َحجُّ  َوَمْن لَْم يُلَبِّ فِي َشْيٍء ِمْن َحجِّ

هُ َوََّل ُعْمَرةَ ِْلَْمِر أَْجَزأَهُ، َواَِّلْستِْكثَاُر أَْفَضُل؛ فَلَْو لَبَّى َولَْم يَْرفَْع َصْوتَهُ فَََل َحجَّ لَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِجْبِريَل َرُسوَل َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ بِأَْن يَأُْمَر أَْصَحابَهُ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ َعْن َّللاَّ

هُ َوهَُو قَاِدٌر َعلَى يَْرفَُعوا أَْصَواتَهُْم بِالتَّْلبِيَِة، فََمْن لَْم يُلَبِّ أَْصَلًّ أَْو لَبَّى َولَْم يَْرفَْع َصْوتَ 

ُ تََعالَى، َوقَْد قَاَل  َمْن َعِمَل : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -َذلَِك فَلَْم يَُحجَّ َوََّل اْعتََمَر َكَما أََمَرهُ َّللاَّ

ا َصْوتَهُ فَقَْد لَبَّ «.. َعَمَلًّ لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ  ةًّ َواِحَدةًّ َرافِعًّ ى َكَما أََمَرهُ َوَمْن لَبَّى َمرَّ

ُ تََعالَى َوَوقََع َعلَْيِه اْسُم: ُملَبٍّ َوَعلَى فِْعلِِه اْسُم: التَّْلبِيَِة، فَقَْد أَدَّى َما َعلَْيِه، َوَمْن أَ  دَّى َّللاَّ

َي َما لَْيَس َعلَْيِه، َواْلفََرائُِض ََّل تَُكوُن إَّلَّ  ا أَْن يَُؤدِّ َمْحُدوَدةًّ لِيَْعلََم َما َعلَْيِه لَْم يَْلَزْمهُ فَْرضًّ

ا َعلَْيِه  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق؛ ِْلَنَّ فِي  -النَّاُس َما يَْلَزُمهُْم ِمْنهَا، َوَما ََّل َحدَّ لَهُ فَلَْيَس فَْرضًّ َوبِاّلَِلَّ

ُ تََعالَى ِمْن َذلَِك.. -إْلَزاِمِه تَْكلِيَف َما ََّل يُطَاُق  نَنَا َّللاَّ  َوقَْد أَمَّ

َجاِل َوالنَِّساِء أَْن يَتَظَلَّلُوا فِي اْلَمَحاِمِل[م]َمْسأَلَةٌ لِ   776ْلُمْحِرِميَن ِمْن الرِّ

َجاِل َوالنَِّساِء أَْن يَتَظَلَّلُوا فِي اْلَمَحاِمِل َوإَِذا نََزلُوا .   َوَجائٌِز لِْلُمْحِرِميَن ِمْن الرِّ

 -أقوال الفقهاء:

، وأهل الظاهر وعطاء واْلسود.قول المؤلف َهَُو قَْول:ُ أَبِي َحنِيفَةَ، وَ ■  الشَّافِِعيِّ

 يَتََظلَّلُوَن إَذا نََزلُوا َوََّل يَتََظلَّلُوَن فِي اْلَمَحاِمِل َوََّل ِرَكابًّا.)مالك(■

تِِه فَهَُو َخطَأٌ ،فَإِْن قِيَل: قَْد نَهَى َعْن َذلَِك ⊙ قال المؤلف: َوهََذا تَْقِسيٌم ََّل َدلِيَل َعلَى ِصحَّ

ِ اْبُن ُعَمرَ  ةَ فِي أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. -؟ قُْلنَا: نََعْم، َوََّل ُحجَّ  َصلَّى َّللاَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »أُمِّ اْلُحَصْيِن تَقُوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحَجْجُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ ةَ اْلَوَداِع  -َصلَّى َّللاَّ َحجَّ

َرَمى َجْمَرةَ اْلَعقَبَِة اْنَصَرَف َوهَُو َعلَى َراِحلَتِِه، َوَمَعهُ بََِلٌل، َوأَُساَمةُ،  فََرأَْيته ِحينَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََحُدهَُما يَقُوُد َراِحلَتَهُ، َواآْلَخُر َرافٌِع ثَْوبَهُ َعلَى َرْأِس َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ِمْن الشَّْمسِ  -

ةُ ََّل َما ِسَواهُ، َوقَْد َخالََف اْبُن ُعَمَر فِي هََذا اْلقَْوِل بََِلَّلًّ  قال المؤلف: فَهََذا هَُو اْلُحجَّ

 َوأَُساَمةَ..

 777]َمْسأَلَةٌ اْلَكََلُم فِي الطََّواِف[م

ِ أَْفَضُل؛ ِْلَنَّ النَّصَّ لَْم  يَأِْت بَِمْنٍع ِمْن َواْلَكََلُم َمَع النَّاِس فِي الطََّواِف َجائٌِز، َوِذْكُر َّللاَّ

َم َعلَْيُكْم{ ]اْلنعام:  َل لَُكْم َما َحرَّ ْل ٥٥٢َذلَِك، َوقَاَل تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ [ فََما لَْم يُفَصِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -تَْحِريَمهُ فَهَُو َحََلٌل   َوبِاّلَِلَّ

 777]َمْسأَلَةٌ نَِكاُح اْلُمْحِرم[م

ُجُل َغْيَرهُ ِمْن َوََّل يَِحلُّ لَِرُجٍل، وَ  َج الرَّ َج، َوََّل أَْن يَُزوِّ َج أَْو تَتََزوَّ ََّل َِّلْمَرأٍَة، أَْن يَتََزوَّ

َولِيَّتِِه، َوََّل أَْن يَْخطَُب ُخْطبَةَ نَِكاٍح ُمْذ يُْحِرَماِن إلَى أَْن تَْطلَُع الشَّْمُس ِمْن يَْوِم النَّْحِر 
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قَبَِة، َويُْفَسُخ النَِّكاُح قَْبَل اْلَوْقِت اْلَمْذُكوِر، َكاَن فِيِه ُدُخوٌل َرْمِي َجْمَرِة اْلعَ  -َويَْدُخَل َوْقُت 

ْنَكاُح؛  َوطُوُل ُمدٍَّة َوِوََّلَدةٌ، أَْو لَْم يَُكْن؛ فَإَِذا َدَخَل اْلَوْقُت اْلَمْذُكوُر َحلَّ لَهَُما النَِّكاُح َواْْلِ

َما َداَمْت فِي اْلِعدَِّة فَقَْط، َولَهَا أَْن يَُراِجَعهَا َزْوُجهَا َكَذلَِك َولَهُ أَْن يَُراِجَع َزْوَجتَهُ اْلُمطَلَّقَةَ 

ِة؛ َولَهُ أَْن يَْبتَاَع اْلَجَواِرَي لِْلَوْطِء َوََّل يَطَأُ.. َوبُِدُخوِل َوْقِت َرْمِي  ا َما َداَمْت فِي اْلِعدَّ أَْيضًّ

ِ اْلَجْمَرِة يَِحلُّ لَهُ ُكلُّ َما َذَكْرنَا، َرَمى أَ  ْو لَْم يَْرِم، َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن إبَاَحِة َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  - ْمِي. -تَْقِديَم اْلَحْلِق َعلَى  -َصلَّى َّللاَّ  الرَّ

 ِ ُ عَ  -فَإِْن نََكَح اْلُمْحِرُم أَْو اْلُمْحِرَمةُ فُِسَخ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َمْن : »-لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا اْلِخْطبَةُ فَإِْن َخَطَب فَهَُو َعاٍص َوََّل يَْفُسُد  .. َوأَمَّ َعِمَل َعَمَلًّ لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا فَهَُو َردٌّ

ا ُردَّ اْلَخاِطُب، النَِّكاُح؛ ِْلَنَّ اْلِخْطبَةَ ََّل ُمتََعلَِّق لَهَا بِالنَِّكاِح، َوقَْد يَْخطُُب َوََّل يُتِمُّ النَِّكاَح إذَ 

..  َوقَْد يَتِمُّ نَِكاٌح بََِل ِخْطبٍَة أَْصَلًّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

قول المؤلف بفسخ نكاح المحرم هو قول : عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعلى ■

، َوأَبُو َوبِِه يَقُوُل َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ  -رضى َّللا عنهم َوهَُو قَْوُل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب 

 ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُهُْم.

 -يجوز نكاح المحرم.) َصحَّ َذلَِك َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوُرِوَي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوُمَعاٍذ ■

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر، َوِعْكِرَمةُ، َوإِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ ،َوبِهِ  يَقُوُل  َوقَاَل بِِه َعطَاٌء، َواْلقَاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

 أَبُو َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََّل يَْنِكُح : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلُمْحِرُم َوََّل يُْنَكُح َوََّل يَْخطُبُ 

َجاَل َوالنَِّساَء، َوُمَراَجَعةُ اْلَمْرأَِة قال المؤلف: َواْلُمْحِرُم اْسٌم يَقَ  ُع َعلَى اْلِجْنِس َويَُعمُّ الرِّ

ا؛ ِْلَنَّهَا اْمَرأَتُهُ، َكَما َكانَْت تَِرثُهُ َويَِرثُهَا َوتَْلَزُمهُ   ]اْلُمطَلَّقَِة[ فِي ِعدَّتِهَا ََّل يَُسمَّى نَِكاحًّ

ُ تََعالَى َما َذَكْرنَا ِمْن  نَفَقَتُهَا.. َواْبتِيَاُع اْلَجَواِري لِْلَوْطءِ  َم َّللاَّ ا، َوإِنََّما َحرَّ ََّل يَُسمَّى نَِكاحًّ

ا تَأِْويلُهُْم فِي َخبَِر ُعْثَماَن  ْنَكاِح َواْلِخْطبَِة َعلَى اْلُمْحِرِم.. أَمَّ ُ َعْنهُ  -النَِّكاِح َواْْلِ َرِضَي َّللاَّ

ٌل َوتَْخِصيٌص لِْلَخبَِر بِالدَّْعَوى اْلَكاِذبَِة َعلَى َرُسوِل أَنَّ َمْعنَاهُ ََّل يَطَأُ َوََّل يُوِطُئ: فَبَاطِ  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ إلَى بَْعِض َما يَْقتَِضيِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -إْذ َصَرفُوا َكََلَمهُ  -َصلَّى َّللاَّ

فُوَن اْلكَ   [ .١٣لَِم َعْن َمَواِضِعِه{ ]النساء: ُدوَن بَْعٍض َوهََذا ََّل يَُجوُز، قَاَل تََعالَى: }يَُحرِّ

َعلَْيِه السَََّلُم  -فََصحَّ أَنَّهُ « َوََّل يَْخطُبُ » -َعلَْيِه السَََّلُم  -َويُبَيُِّن َضََلَل هََذا التَّأِْويِل قَْولُهُ 

 أََراَد النَِّكاَح الَِّذي هَُو اْلَعْقُد.. -

َج َرُسو»َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ■  ِ تََزوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُل َّللاَّ   «َوهَُو ُمْحِرمٌ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َج َمْيُمونَةَ َوهَُما  -َصلَّى َّللاَّ تََزوَّ

 «ُمْحِرَمانِ 

َجنِي َعْن َمْيُمونَةَ أُمِّ »عن يزيد بن اْلصم ابن أخت ميمونة ■  اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: تََزوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)َونَْحُن َحََلََّلِن بَِسِرفَ  -َصلَّى َّللاَّ
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اٌل َعلَى  قال المؤلف: فَقَاَل َمْن أََجاَز نَِكاَح اْلُمْحِرِم: ََّل يَْعِدُل يَِزيُد ْبُن اْْلََصمِّ أَْعَرابِيٌّ بَوَّ

ِ ْبِن َعبَّاٍس  َعقِبَْيهِ  ِ  -بَِعْبِد َّللاَّ ُ  -َوقَالُوا: قَْد يَْخفَى َعلَى َمْيُمونَةَ َكْوُن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا، فَاْلُمْخبُِر َعْن َكْونِِه  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ا؛ َوقَالُوا:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ُمْحِرمًّ ا َزائٌِد ِعْلمًّ ُمْحِرمًّ

ا تَْرِجيُحهُْم َخبََر اْبِن َعبَّاٍس َعلَى َخبَِر َخبَُر اْبِن َعبَّ  اٍس َواِرٌد بُِحْكٍم َزائٍِد فَهَُو أَْولَى.. َوأَمَّ

ِ ََّل نَْقِرنُهُ إلَْيِه َوََّل َكَراَمةَ  ، َوهََذا َمْيُمونَةَ بِقَْولِِهْم: ََّل يُْقَرُن يَِزيُد إلَى اْبِن َعبَّاٍس فَنََعْم َوَّللَاَّ

إنََّما َرَوى يَِزيُد َعْن َمْيُمونَةَ، َوَرَوى أَْصَحاُب اْبِن َعبَّاٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس،  تَْمِويهٌ ِمْنهُمْ 

: نَْحُن نَقُوُل: ََّل نَْقِرُن اْبَن َعبَّاٍس َصبِي ًّا ِمْن ِصْبيَاِن أَْصَحاِب -فَْليَْسَمُعوا اآْلَن إلَى اْلَحقِّ 

 ِ ُ َعلَْيِه وَ  -َرُسوِل َّللاَّ ِ  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -إلَى َمْيُمونَةَ اْلُمتَِّكئَِة َمَع َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْحبَِة، َولَِكْن نَْقِرُن  -َوَسلََّم  ْسََلِم َوالصُّ فِيِق اْْلَْعلَى، اْلقَِديَمِة اْْلِ َعلَى فَِراٍش َواِحٍد فِي الرَّ

 بَّاٍس، َوََّل يُْقطَُع بِفَْضلِِهْم َعلَْيِه.يَِزيَد ْبَن اْْلََصمِّ إلَى أَْصَحاِب اْبِن عَ 

 ِ ا قَْولُهُْم: قَْد يَْخفَى َعلَى َمْيُمونَةَ إْحَراُم َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ إْذ  -َصلَّى َّللاَّ

َجهَا فََكََلٌم َسِخيٌف، َويَُعاَرُضوَن بِأَْن يُقَاَل لَهُْم: قَْد يَْخفَى َعلَى ا ْبِن َعبَّاٍس إْحََلُل تََزوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ِمْن إْحَراِمِه، فَاْلُمْخبَِرةُ َعْن َكْونِِه قَْد أََحلَّ َزائَِدةٌ  -َصلَّى َّللاَّ

ا.. َوقَْوُل اْبِن َعبَّاٍس َوْهٌم ِمْنهُ بََِل َشكٍّ لُِوُجوٍه بَيِّنٍَة  لَِها: :-ِعْلمًّ ُ َعْنهَا َرضِ  -أَنَّهَا  أَوَّ َي َّللاَّ

ِة ُدونَهُ.. - ُ  -:أَنَّهَا َوثَانِيَهاأَْعلَُم بِنَْفِسهَا ِمْن اْبِن َعبَّاٍس َِّلْختَِصاِصهَا بِتِْلَك اْلقِصَّ َرِضَي َّللاَّ

ُ َعْنهُ  -َكانَْت ِحينَئٍِذ اْمَرأَةٌ َكاِملَةٌ َوَكاَن اْبُن َعبَّاٍس  -َعْنهَا  َن َعْشَرِة يَْومئٍِذ ابْ  -َرِضَي َّللاَّ

ْبطَْيِن فَْرٌق ََّل يَْخفَى. :أَنَّهُ َوالثَّالِث أَْعَواٍم َوأَْشهٍُر فَبَْيَن الضَّ إنََّما  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َِ

َجهَا فِي ُعْمَرِة اْلقََضاِء، هََذا َما ََّل يَْختَلُِف فِيِه اْثنَاِن َوَمكَّةُ يَْومئٍِذ َداُر َحْرٍب، َوإِنََّما  تََزوَّ

ا َويَْبقَى بِهَا ثَََلثَةَ أَيَّاٍم فَقَْط ثُمَّ يَْخُرَج،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -نَهُْم هَادَ  َعلَى أَْن يَْدُخلَهَا ُمْعتَِمرًّ

ْم َشْيئًّا، إْذ َدَخَل َعلَى الطََّواِف َوالسَّْعِي َوتَمَّ  ا بُِعْمَرٍة َولَْم يُقَدِّ فَأَتَى ِمْن اْلَمِدينَِة ُمْحِرمًّ

ا بِهَا ََّل بِاْلَمِدينَِة  إْحَراَمهُ  َجهَا بَِمكَّةَ َحاِضرًّ فِي اْلَوْقِت، َولَْم يَْختَلِْف أََحٌد فِي أَنَّهُ إنََّما تََزوَّ

َجهَا بَْعَد تََماِم إْحَراِمِه ََّل فِي َحاِل طََوافِِه َوَسْعيِِه.. ثُمَّ لَْو صَ  حَّ فََصحَّ أَنَّهُ بََِل َشكٍّ إنََّما تََزوَّ

ائُِد اْلَواِرُد بُِحْكٍم َخبَُر ابْ  ِن َعبَّاٍس بِيَقِيٍن َولَْم يَِصحَّ َخبَُر َمْيُمونَةَ لََكاَن َخبَُر ُعْثَماَن هَُو الزَّ

ائِِم، َواْلُمْحِرِم، ُ تََعالَى َحََلٌل فِي ُكلِّ َحاٍل لِلصَّ  ََّل يَِحلُّ ِخََلفُهُ، ِْلَنَّ النَِّكاَح ُمْذ أَبَاَحهُ َّللاَّ

 ِد، َواْلُمْعتَِكِف، َوَغْيِرِهْم، هََذا َما ََّل َشكَّ فِيِه.َواْلُمَجاهِ 

ا أََمَر  بِأَْن ََّل يَْنِكَح اْلُمْحِرُم، َوََّل يُْنَكَح، َوََّل يَْخطَُب َكاَن َذلَِك بََِل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ثُمَّ لَمَّ

بَاَحة.. َمِة ِمْن اْْلِ ا لِْلَحاِل اْلُمتَقَدِّ  َشكٍّ نَاِسخًّ

فع عن اْبِن ُعَمَر قَاَل: اْلُمْحِرُم ََّل يَْنِكُح َوََّل يُْنَكُح ََّل يَْخطُُب َعلَى نَْفِسِه َوََّل َعلَى عن نا■

 َمْن ِسَواهُ.

 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ََّل يَُجوُز نَِكاُح اْلُمْحِرِم إْن نََكَح نََزْعنَا ِمْنهُ اْمَرأَتَهُ.■ 

 767َزَم[م]َمْسأَلَةٌ ُشْرِب َماِء َزمْ 

ْكثَاُر ِمْن ُشْرِب َماِء َزْمَزَم، َوأَْن يَْستَقَِي بِيَِدِه ِمْنهَا، َوأَْن يَْشَرَب ِمْن نَبِيِذ  َويُْستََحبُّ اْْلِ

قَايَِة..  السِّ

 -األحاديث واآلثار:
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ِة النَّبِيِّ ■  ِ فََذَكَر َحِديَث َحجَّ ُ َعلَ  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ثُمَّ »قَاَل:  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرِكَب َرُسوُل َّللاَّ فَأَفَاَض بِاْلبَْيِت فََصلَّى بَِمكَّةَ الظُّْهَر َوأَتَى بَنِي  -َصلَّى َّللاَّ

أَْن يَْغلِبَُكْم النَّاُس  َعْبِد اْلُمطَّلِِب يَْسقُوَن َعلَى َزْمَزَم فَقَاَل: اْنِزُعوا بَنِي َعْبِد اْلُمطَّلِِب فَلَْوََّل 

ا فََشِرَب ِمْنهُ   صحيح(«)َعلَى ِسقَايَتُِكْم لَنََزْعُت َمَعُكْم فَنَاَولُوهُ َدْلوًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَِدَم النَّبِيُّ »عن اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل: ■ َعلَى َراِحلَتِِه َوَخْلفَهُ أَُساَمةُ  -َصلَّى َّللاَّ

نَاهُ بِإِنَاٍء ِمْن نَبِيٍذ فََشِرَب َوَسقَى فَْضلَهُ أَُساَمةَ َوقَاَل: أَْحَسْنتُْم َوأَْجَمْلتُْم هََكَذا فَاْستَْسقَى فَأَتَيْ 

 ِ ُ  -فَاْصنَُعوا، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فَنَْحُن ََّل نُِريُد أَْن نَُغيَِّر َما أََمَر بِِه َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 يح()صح« -َعلَْيِه َوَسلََّم 

َماِم بَِعَرفَةَ أَْو ُمْزَدلِفَةَ[م ََلةُ َمَع اْْلِ  767]َمْسأَلَةٌ فَاتَْتهُ الصَّ

َماِم بَِعَرفَةَ أَْو ُمْزَدلِفَةَ فِي اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن  ََلةُ َمَع اْْلِ َوَمْن فَاتَْتهُ الصَّ

هَُما  َماِم بَِعَرفَةَ.يَْجَمَع بَْينَهَُما َكَما لَْو َصَلَّ  َمَع اْْلِ

َماَم فِي اْلَعْصِر لَِزَمهُ أَْن يَْدُخَل َمَعهُ َويَْنِوَي بِهَا الظُّْهَر َوََّل بُدَّ، ََّل يُْجِزيه  فَلَْو أَْدَرَك اْْلِ

 َغْيُر َذلَِك.

َماُم أَتَمَّ َصََلتَهُ إْن َكاَن بَقَِي َعلَْيِه ِمْنهَا َشْيٌء، ثُ  مَّ َصلَّى اْلَعْصَر إْن أَْمَكنَهُ فِي فَإَِذا َسلََّم اْْلِ

 َجَماَعٍة َوإَِّلَّ فََوْحَدهُ.

َماَم بُِمْزَدلِفَةَ فِي اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة فَْليَْدُخْل َمَعهُ َوْليَْنِو بِهَا اْلَمْغِرَب وَ  ََّل َوَكَذلَِك لَْو َوَجَد اْْلِ

 بُدَّ، ََّل يُْجِزئُهُ َغْيُر َذلَِك.

ا اْلَجْمُع فَ  ْجَماِع أَمَّ ، َواْْلِ لََواِت هُنَالَِك فِي َذلَِك اْليَْوِم، َوتِْلَك اللَّْيلَِة بِالنَّصِّ إِنَّهُ ُحْكُم هَِذِه الصَّ

 فَََل يَُجوُز لَهُ ِخََلُف َذلَِك.

ا تَْقِديُم الظُّْهِر َواْلَمْغِرِب فَِْلَنَّهَُما قَْبَل اْلَعْصِر َواْلَعتََمِة َوََّل يَِحلُّ تَ  َرٍة ِمْنهَُما َوأَمَّ ْقِديُم ُمَؤخَّ

َماِم َواْلَمأُْموِم. ََلِة َجَواَز اْختََِلِف نِيَِّة اْْلِ  َوََّل تَأِْخيُر ُمقَدََّمٍة، َوقَْد َذَكْرنَا فِي ِكتَاِب الصَّ

َماُم، لِهَا فَْليَْقُعْد فِي الثَّالِثَِة َوََّل يَقُْم َحتَّى يَقََع اْْلِ َماُم َسلََّم  فَإِْن أَْدَرَكهَا ِمْن أَوَّ فَإَِذا َسلََّم اْْلِ

َماِم َوََّل بُدَّ، َوْليَْقُعْد فِ  ي َمَعهُ، َوإِْن أَْدَرَك َمَعهُ ثَََلَث َرَكَعاٍت فَْليَقُْم فِي الثَّانِيَِة بِقِيَاِم اْْلِ

 اْْلُولَى بِقُُعوِدِه َوْليَُسلِّْم بَِسََلِمِه.

ا قُُعوُدهُ فِي الثَّالِثَِة،  ا، َوهََذا َحَراٌم َوفََساٌد أَمَّ ا َعاِمدًّ فَِْلَنَّهُ لَْو قَاَم لََصلَّى اْلَمْغِرَب أَْربَعًّ

ْن َداَن بِِه. ََلِة َوُكْفٌر ِممَّ  لِلصَّ

ا إْن أَْدَرَك ثَََلثًّا فَقَْط فَقُُعوُدهُ فِي اْْلُولَى لِقَْوِل النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأَمَّ َما إنَّ » -َصلَّى َّللاَّ

َماُم لِيُْؤتَمَّ بِهِ  ِة فِي أَنَّ اْلَمأُْموَم إْن َوَجَد « ُجِعَل اْْلِ َوََّل ِخََلَف فِي نَصٍّ َوََّل بَْيَن اْْلُمَّ

لََواِت َكانَْت فَإِنَّهُ يَْجلُِس  ا َجلََس َمَعهُ، َوَكَذلَِك َمْن أَْدَرَك َرْكَعةًّ ِمْن أَيِّ الصَّ َماَم َجالِسًّ اْْلِ

ا لَقَاَم. َولَْو َكانَ  ا أَْو إَمامًّ  ُمْنفَِردًّ

َماَم إْن قَاَم ِمْن اْثنَتَْيِن سَ  ْجَماِع فِي أَنَّ اْْلِ ا قِيَاُمهُ ِمْن الثَّانِيَِة، فَلِلنَّصِّ اْلَواِرِد َواْْلِ اِهيًّا َوأَمَّ

مَ  ْن يُتِمَّ فَفَْرٌض َعلَى اْلَمأُْموِميَن اتِّبَاُعهُ فِي َذلَِك ،هََذا ُكلُّهُ إْن أَتَمَّ اْْلِ اُم أَْو َكاَن اْلَمأُْموُم ِممَّ

 َوإَِّلَّ فَََل..

ََلةُ[م  762]َمْسأَلَةٌ َكاَن فِي طََواِف فَأُقِيَمْت الصَّ
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ََلةُ أَْو َعَرَضْت لَهُ َصََلةُ ِجنَاَزٍة، أَْو  ٍع فَأُقِيَمْت الصَّ َوَمْن َكاَن فِي طََواِف فَْرٍض أَْو تَطَوُّ

هُ ،  َعَرَض لَهُ بَْوٌل، أَوْ  َحاَجةٌ، فَْليَُصلِّ َوْليَْخُرْج لَِحاَجتِِه، ثُمَّ لِيَْبِن َعلَى طََوافِِه َويُتِمَّ

فَا َواْلَمْرَوِة َوََّل فَْرَق.. َولَْم  ا َذَكْرنَا فِي َسْعيِِه بَْيَن الصَّ َوَكَذلَِك َمْن َعَرَض لَهُ َشْيٌء ِممَّ

َداِء الطََّواِف َوالسَّْعِي إْن قَطََع لَِحاَجٍة، َوََّل بِإِْبطَاِل يَأِْت نَصٌّ َوََّل إْجَماٌع َعلَى ُوُجوِب اْبتِ 

ُ تََعالَى: }َوَّل تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم{ ]محمد:  [ ٢٢َما طَاَف ِمْن أَْشَواِطِه َوَسَعى، َوقَْد قَاَل َّللاَّ

ا، َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِوُ   ُجوِب اتَِّصالِه..َوإِنََّما اْفتََرَض الطََّواَف َوالسَّْعَي َسْبعًّ

  -أقوال الفقهاء:

■.  قول المؤلف َهَُو قَْوُل: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعي وعطاءِّ

ََلِة اْلَمْكتُوبَِة فَقَْط، فَإِنَّهُ يَُصلِّيهَا ثُ ■ ا فِي الطََّواِف اْلَواِجِب فَيَْبتَِدُئ َوََّل بُدَّ إَّلَّ فِي الصَّ مَّ أَمَّ

ا فِي  ِع فَيَْبنِي فِي ُكلِّ َذلَِك.)مالك(يَْبنِي؛ َوأَمَّ  طََواِف التَّطَوُّ

 -اآلثار:

عن َجِميُل ْبُن َزْيٍد قَاَل: َرأَْيت اْبَن ُعَمَر طَاَف فِي يَْوٍم َحارٍّ ثَََلثَةَ أَْطَواٍف، ثُمَّ أََصابَهُ ■

 َحرٌّ فََدَخَل اْلِحْجَر فََجلََس، ثُمَّ َخَرَج فَبَنَى َعلَى َما َكاَن طَاَف.

 763]اْلحصار[م

ِه أَْو ُعْمَرتِِه، قَاِرنًّا َكاَن،  ْحَصاُر فَإِنَّ ُكلَّ َمْن َعَرَض لَهُ َما يَْمنَُعهُ ِمْن إْتَماِم َحجِّ ا اْْلِ َوأَمَّ

، أَْو َمَرٍض، أَْو َكْسٍر، أَْو َخطَأِ طَِريٍق، أَْو َخطَأٍ فِي ُرْؤيَِة اْلِهََلِل،  ا، ِمْن َعُدوٍّ أَْو ُمتََمتِّعًّ

 ْو ِسْجٍن، أَْو أَيِّ َشْيٍء َكاَن: فَهَُو ُمْحِصٌر.أَ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ فَْليُِحلَّ مِ  ْمنَا أَنَّ َمَحلَّهُ َحْيُث َحبََسهُ َّللاَّ ْن فَإِْن َكاَن اْشتََرطَ ِعْنَد إْحَراِمِه َكَما قَدَّ

، أَوْ  اْلُعْمَرِة، أَْو لَْم يَْشَرْع بَْعُد،  إْحَراِمِه َوََّل َشْيَء َعلَْيِه، َسَواٌء َشَرَع فِي َعَمِل اْلَحجِّ

ا، َمَضى لَهُ أَْكثَُر فَْرِضِهَما أَْو أَقَلُّهُ، ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء َوََّل هَْدَي فِي َذلَِك  قَِريبًّا َكاَن أَْو بَِعيدًّ

قَطُّ َوََّل اْعتََمَر،  َوََّل َغْيِرِه، َوََّل قََضاَء َعلَْيِه فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك إَّلَّ أَْن يَُكوَن لَْم يَُحجَّ 

.  فََعلَْيِه أَْن يَُحجَّ َويَْعتَِمَر َوََّل بُدَّ

ا َكَما َذَكْرنَا َسَواٌء َسَواٌء َوََّل فَْرَق، َوَعلَيْ  ِه فَإِْن َكاَن لَْم يَْشتَِرْط َكَما َذَكْرنَا فَإِنَّهُ يُِحلُّ أَْيضًّ

ُض ِمْن هََذا اْلهَْدِي هَْدٌي َوََّل بُدَّ، َكَما قُْلنَا فِي هَْدِي اْلُمْتعَ  ِة َسَواٌء َسَواٌء إَّلَّ أَنَّهُ ََّل يَُعوَّ

ْم َصْوٌم َوََّل َغْيُرهُ، فََمْن لَْم يَِجْدهُ فَهَُو َعلَْيِه َدْيٌن َحتَّى يَِجَدهُ، َوََّل قََضاَء َعلَْيِه إَّلَّ إْن َكاَن لَ 

، َوبَِغْيِر يَُحجَّ قَطُّ َوََّل اْعتََمَر، فََعلَْيِه أَْن يَُحجَّ َويَ  ا التَّْفِريُق بَْيَن اْلُمْحِصِر بَِعُدوٍّ ْعتَِمَر... أَمَّ

، أَْو َغْيِرِه فَِخََلفٌ  ا إْسقَاطُ اْلهَْدِي َعْن اْلُمْحِصِر بَِعُدوٍّ ْمنَا قَْبُل َوأَمَّ  َعُدوٍّ فَفَاِسٌد َعلَى َما قَدَّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }فَإِْن أُ  [ ٥٢٣ْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي{ ]البقرة: لِْلقُْرآِن؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

. ا إيَجاُب اْلقََضاِء فََخطَأٌ؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت بَِذلَِك نَصٌّ  َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإِْن قِيَل: إنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَا: نََعْم، قَْد اْعتََمَر بَْعَد َعاِم اْلُحَدْيبِيَِة؟ قُلْ  -َصلَّى َّللاَّ

 َ ا؛ ِْلَنَّ َّللاَّ ، َوإِنََّما نَْمنَُع ِمْن إيَجابِِه فَْرضًّ ا آَخَر لَِمْن أََحبَّ  َونَْحُن لَْم نَْمنَْع ِمْن اْلقََضاِء َعامًّ

ا اْلقَْوُل بِبَقَا -تََعالَى لَْم يَأُْمْر بَِذلَِك، َوََّل َرُسولُهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. َوأَمَّ ِء اْلُمْحِصِر َصلَّى َّللاَّ

َحابَةُ قَْد  تِِه.. َوالصَّ بَِمَرٍض َعلَى إْحَراِمِه َحتَّى يَطُوَف بِاْلبَْيِت، فَقَْوٌل ََّل بُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ

ةًّ َولَْم يُْرَو َعْن أََحٍد ِمْنهُْم أَنَّهُ أَْفتَى بَِذلَِك فِي اْلَحجِّ  اْختَلَفُوا فِي َذلَِك فِي اْلُعْمَرِة َخاصَّ
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 .أَْصَلًّ 

َ تََعالَى يَقُوُل: }ثُمَّ َمِحلُّهَا إِلَى اْلبَْيِت اْلَعتِيِق{ ]الحج:  [ ؟ قُْلنَا نََعْم، ٢٢فَإِْن قِيَل: فَإِنَّ َّللاَّ

ُ  -َولَْم يَقُْل تََعالَى: إنَّ اْلُمْحِصَر ََّل يُِحلُّ إَّلَّ بِالطََّواِف..َوهَُو الَِّذي أََمَر َرُسولَهُ  َصلَّى َّللاَّ

أَْن يُِحلَّ َويَْرِجَع قَْبَل أَْن يَطُوَف بِاْلبَْيِت فِي ُعْمَرتِِه الَّتِي ُصدَّ فِيهَا َعْن  -َوَسلََّم  َعلَْيهِ 

ا اْلقَْوُل: بِبَْعثِِه هَْديًّا يَِحلُّ بِِه، فَقَْولٌ   اْلبَْيِت، َوََّل يَِحلُّ َضْرُب أََواِمِرِه بَْعُضهَا بِبَْعٍض؟ َوأَمَّ

َحابَةُ قَْد اْختَلَفُوا فِي َذلَِك َكَما أَْوَرْدنَا.ََّل يَُؤيُِّدهُ قُرْ   آٌن، َوََّل ُسنَّةٌ، َوََّل إْجَماٌع، َوالصَّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوَّل تَْحلِقُوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى يَْبلَُغ اْلهَْدُي َمِحلَّهُ{ ]البقرة:  فَإِْن قِيَل: فَإِنَّ َّللاَّ

٥٢٣. ] 

َذا فِي اْلُمْحَصِر َوْحَدهُ، بَْل هَُو ُحْكُم ُكلِّ َمْن َساَق هَْديًّا فِي َحجٍّ أَْو قُْلنَا: نََعْم، َولَْيَس هَ 

، َواْلقَاِرُن إَذا َكاَن يَْوَم النَّْحِر فَقَْد بَلََغ اْلهَْدُي َمِحلَّهُ ِمْن -ُعْمَرٍة َعلَى ُعُموِم اآْليَِة  : فَاْلَحاجُّ

َماِن َواْلَمَكاِن بَِمكَّةَ أَْو بِ   ِمنًّى، فَلَهُ أَْن يَْحلَِق َرْأَسهُ.الزَّ

َماِن َواْلَمَكاِن بَِمكَّةَ فَلَ  هُ أَْن َواْلُمْعتَِمُر إَذا أَتَمَّ طََوافَهُ َوَسْعيَهُ فَقَْد بَلََغ هَْديُهُ َمِحلَّهُ ِمْن الزَّ

أَْن يَْحلَِق َرْأَسهُ إْن َكاَن َمَع  يَْحلَِق َرْأَسهُ ، َواْلُمْحَصُر إَذا ُصدَّ فَقَْد بَلََغ هَْديُهُ َمِحلَّهُ فَلَهُ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ قَطُّ: إنَّ اْلُمْحَصَر ََّل يُِحلُّ َحتَّى يَْبلَُغ هَْديُهُ َمكَّةَ، بَ  ْل هَُؤََّلِء هَْدٌي، َولَْم يَقُْل َّللاَّ

؛ فَظَهََر  ْن نََسبَهُ إلَْيِه َعزَّ َوَجلَّ ِ تََعالَى ِممَّ َخَطأُ هَِذِه اْْلَقَاِويِل.. فََوَجَب هَُو اْلَكِذُب َعلَى َّللاَّ

ْحَصاِر  ُجوَع إلَْيِه.. فََوَجْدنَا ُحْكَم اْْلِ ُ تََعالَى الرُّ ُجوُع ِعْنَد التَّنَاُزِع إلَى َما اْفتََرَض َّللاَّ الرُّ

ِ تََعالَى: }فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن اْلهَْدِي{ -يَْرِجُع  [ ٥٢٣]البقرة: : إلَى قَْوِل َّللاَّ

 فََكاَن فِي هَِذِه اآْليَِة ُعُموُم إيَجاِب اْلهَْدِي َعلَى ُكلِّ َمْن أُْحِصَر بِأَيِّ َوْجٍه أُْحِصَر.

ِ »َوإِلَى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِْعِل َرُسوِل َّللاَّ إْذ َصدَّهُ اْلُمْشِرُكوَن َعْن اْلبَْيِت فَنََحَر  -َصلَّى َّللاَّ

 « .أَْصَحابُهُ َوَحلُّوا بِاْلُحَدْيبِيَةِ َوَحلََق هَُو وَ 

َوقَْد « َمْن َحجَّ أَْن يَقُوَل: اللَّهُمَّ إنَّ َمِحلِّي َحْيُث َحبَْستَنِي -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَْمِرِه »َوإِلَى 

ا فِيِه: أَنَّهُ  ينَا َخبَرًّ َوهََذا  -بَهُ بِاْلبُْدِن لِْلهَْدِي أََمَر أَْصَحا -َعلَْيِه السَََّلُم  -َذَكْرنَاهُ قَْبُل.. َوُروِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. ، ِْلَنَّ َراِويَهُ أَبُو َحاِضٍر اْْلَْزِديُّ َوهَُو َمْجهُوٌل، َوبِاّلَِلَّ  ََّل يَِصحُّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول :النخعي وعطاء وعروة بن الزبير■

ََ اْلَحْصُر اْلَخْوُف َواْلَمَرُض ،و يَبْ ■  ي َعنْه .)علقمة َوُروِّ َعُث بِهَْديِِه فَإَِذا ُذبَِح َحلَّ

ا إْن َحلَّ قَْبَل نَْحِر هَْديِِه فََعلَْيِه دَ  ينَا َعْنهُ أَْيضًّ ا: ََّل يُِحلُّهُ إَّلَّ الطََّواُف بِاْلبَْيِت. َوُروِّ  ٌم(أَْيضًّ

.)الزهري( اْلَحْصُر َما َمنََعهُ ِمْن َوَجٍع، أَْو َعُدوٍّ َحتَّى يَفُوتَهُ ■   اْلَحجُّ

 ■)  ََّل يُِحلُّهُ إَّلَّ الطََّواُف بِاْلبَْيِت.) إْبَراِهيَم، َوَعطَاٍء، َواْلَحَسِن، َوالشَّْعبِيِّ

إْن َحلَّ ُدوَن اْلبَْيِت فََعلَْيِه هَْدٌي آَخُر ِسَوى الَِّذي لَِزَمهُ أَْن يَْبَعَث بِِه، َوََّل يَِحلُّ إَّلَّ فِي ■ 

 َواَعَدهُْم لِبُلُوِغِه َمكَّةَ َونَْحِرِه.) إْبَراِهيَم، َوَعطَاٍء، َواْلَحَسن( اْليَْوِم الَِّذي

 إذا أحصر اْلقَاِرِن فَعلَْيِه هَْديَاِن.)النخعي(■ 

ةٌ .)سعيد بن جبير والنخعي(■   اْلقَاِرِن يُْحِصُر َعلَْيِه ُعْمَرتَاِن َوَحجَّ

 .)عطاء وطاوس(لَْيَس َعلَى اْلقَاِرِن إَّلَّ هَْدٌي َواِحدٌ ■ 
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إْطَعاُم ِستَِّة َمَساِكيَن، أَْو ِصيَاُم  -إْن أََحلَّ اْلُمْحِصُر قَْبَل نَْحِر هَْديِِه فََعلَْيِه فِْديَةُ اْْلََذى ■ 

 ثَََلثَِة أَيَّاٍم، أَْو َشاةٌ.)روى عن الشعبي(

 َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء.)الزهري(َمْن أُْحِصَر بِاْلَحْرِب نََحَر َحْيُث ُحبَِس َوَحلَّ ِمْن النَِّساِء ■ 

 يَْبَعُث هَْديَهُ فَإَِذا نََحَر فَقَْد َحلَّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء.)القاسم بن محمد وابن سيرين(■ 

 َمْن أَهَلَّ بِاْلَحجِّ فَأُْحِصَر: َعلَْيِه أَْن يَْبَعَث بِثََمِن هَْدٍي فَيُْشتََرى لَهُ بَِمكَّةَ فَيُْذبَُح َعْنهُ يَْومَ ■ 

ا َحتَّى يَِجَد هَْديًّا َولَهُ  ةٌ، فَإِْن لَْم يَِجْد هَْديًّا أَقَاَم ُمْحِرمًّ ، َوَعلَْيِه ُعْمَرةٌ َوَحجَّ  النَّْحِر، َويَِحلُّ

ْحَصاُر  أَْن يَُواِعَدهُْم بِنَْحِرِه قَْبَل يَْوِم النَّْحِر ،َواْلُمْعتَِمُر يَْنَحُر هَْديَهُ َمتَى َشاَء، َواْْلِ

، َواْلَمَرِض، َوبُِكلِّ َمانٍِع ِسَواهَُما َسَواٌء َسَواٌء، فَإِْن تََماَدى َمَرُضهُ إلَى يَْوِم النَّْحِر بِاْلَعُدوِّ 

َوإِْن هَُو أَفَاَق قَْبَل َوْقِت اْلَحجِّ لَْم يَْجِزِه َذلَِك َوهَُو ُمْحِرٌم بِاْلَحجِّ َكَما َكاَن؛ فَإِْن  -فََكَما قُْلنَا 

ا فَ  أَفَاَق فَإِْن قََدَر َعلَى إْدَراِك اْلهَْدِي الَِّذي بََعَث َمَضى َوقََضى ُعْمَرتَهُ، فَإِْن َكاَن ُمْعتَِمرًّ

 لَْم يَْقِدْر َعلَى َذلَِك َحلَّ إَذا نََحَر َعْنهُ اْلهَْدَي.)أبو حنيفة(

اَء َعلَْيِه، إَّلَّ أَْن يَُكوَن لَْم إْن أُْحِصَر بَِعُدوٍّ فَإِنَّهُ يَْنَحُر هَْديَهُ َحْيُث ُحبَِس َويُِحلُّ َوََّل قَضَ ■ 

، فَإِْن لَْم يُْهِد فَََل َشْيَء َعلَْيِه، ََّل يَْلَزُمهُ اْلهَْديُ  ْسََلِم فََعلَْيِه أَْن يَُحجَّ ةَ اْْلِ  إَّلَّ يَُحجَّ قَطُّ َحجَّ

ا َمَعهُ قَْد َساقَهُ َمَع نَْفِسِه، فَإِْن أُْحِصَر بَِغْيِر عَ  ُدوٍّ لَِكْن بَِحْبٍس، أَْو أَْن يَُكوَن َحاِضرًّ

َمَرٍض، أَْو َغْيِر َذلَِك، فَإِنَّهُ ََّل يُِحلُّ إَّلَّ بِالطََّواِف بِاْلبَْيِت، َولَْو بَقَِي َكَذلَِك إلَى َعاٍم 

 آَخَر.)مالك(

، أَْو ■  ، أَْو بِِسْجٍن فَإِنَّهُ يُْهِدي َويُِحلُّ َحْيُث َكاَن ِمْن ِحلٍّ َحَرٍم َوََّل قََضاَء إَذا أُْحِصَر بَِعُدوٍّ

هَْدٍي َعلَْيِه إَّلَّ إْن َكاَن لَْم يَُحجَّ قَطُّ َوََّل اْعتََمَر فََعلَْيِه أَْن يَُحجَّ َويَْعتَِمَر؛ فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى 

، َواْلهَْدُي دَ  -فَفِيهَا قَْوََّلِن  َوقَْد  -ْيٌن َعلَْيِه أََحُدهَُما: ََّل يَِحلُّ إَّلَّ َحتَّى يُْهِدَي؛ َواآْلَخُر يُِحلُّ

فَإِْن أُْحِصَر بَِغْيِر َعُدوٍّ أَْو َحْبٍس  -إْن لَْم يَْقِدْر َعلَى اْلهَْدِي  -قِيَل: َعلَْيِه إْطَعاٌم، أَْو ِصيَاٌم 

، َوَعلَْيِه لَْم يُِحلَّهُ إَّلَّ الطََّواُف بِاْلبَْيِت، فَإِْن لَْم يُفِْق َحتَّى فَاتَهُ اْلَحجُّ طَاَف، َوَسَعى، َوَحلَّ 

 اْلهَْدُي.)الشافعي(

 -القارن يحصر:☆

يبَعث بِهَْدٍي يَِحلُّ بِِه، ثُمَّ يُِهلُّ ِمْن قَابٍِل بَِما َكاَن أَهَلَّ بِِه.)مجاهد وقال: إَذا َحلَّ ■ 

 اْلُمْحِصُر قَْبَل نَْحِر هَْديِِه فََعلَْيِه هَْدٌي آَخُر(

ةٌ.)حماد بن أبي سليمان(يَْبَعُث بِاْلهَْدِي فَإَِذا بَلََغ مَ   ■  َحلَّهُ َحلَّ َوَعلَْيِه ُعْمَرةٌ َوَحجَّ

ةٌ َوثَََلُث ُعَمَر.)الحكم بن عتيبة(■   َعلَْيِه َحجَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ اِج ْبِن َعْمٍرو اْْلَْنَصاِريِّ قَاَل " َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ُ  -َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْلَحجَّ َصلَّى َّللاَّ

ةٌ أُْخَرى»يَقُوُل:  -ِه َوَسلََّم َعلَيْ  فََسأَْلت اْبَن « َمْن ُكِسَر أَْو َعَرَج فَقَْد َحلَّ َوَعلَْيِه َحجَّ

 َعبَّاٍس، َوأَبَا هَُرْيَرةَ؟ فَقَاََّل: َصَدَق ".)صحيح(

ةًّ أُْخَرى، َولَْيَس فِيِه ِذْكرُ  هَْدٍي؟ قُْلنَا: إنَّ  قال المؤلف: قِيَل: فَفِي هََذا اْلَخبَِر أَنَّ َعلَْيِه َحجَّ

اْلقُْرآَن َجاَء بِإِيَجاِب اْلهَْدِي، فَهَُو َزائٌِد َعلَى َما فِي هََذا اْلَخبَِر، َولَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر ِذْكٌر 

ْمنَا أَ  يَجابِِه، فََوَجَب إَضافَةُ َما َزاَدهُ اْلقُْرآُن إلَْيِه، َوقَْد قَدَّ ْسقَاِط اْلهَْدِي َوََّل ِْلِ  -نَّ النَّبِيَّ ِْلِ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ةٌ َواِحَدةٌ فََكاَن هََذا اْلَخبَُر َمْحُموَّلًّ  -َصلَّى َّللاَّ ِزَم لِلنَّاِس َحجَّ أَْخبََر بِأَنَّ الَلَّ

 َعلَى َمْن لَْم يَُحجَّ قَطُّ، َوبِهََذا تَتَأَلَُّف اْْلَْخبَاُر..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا أُْحِصَر النَّبِيُّ لَمَّ »َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب، قَاَل: ■  ِعْنَد اْلبَْيِت  -َصلَّى َّللاَّ

ََلِح السَّ  ْيِف َصالََحهُ أَْهُل َمكَّةَ َعلَى أَْن يَْدُخلَهَا فَيَْبقَى بِهَا ثَََلثًّا َوََّل يَْدُخلَهَا إَّلَّ بُِجْلبَاِن السِّ

ْن َكاَن  َوقَِرابِِه، َوََّل يَْخُرُج بِأََحٍد َمَعهُ ِمنْ  ا يَْمُكُث بِهَا ِممَّ أَْهلِهَا، َوََّل يَْمنَُع أََحدًّ

 صحيح(«)َمَعهُ 

ا. : إْحَصارًّ  قال المؤلف: فََسمَّى اْلبََراُء َمْنَع اْلَعُدوِّ

َك أَْن ََّل تَُحجَّ اْلَعاَم فَإِنَّا نَْخَشى أَْن ■  يَُكوَن َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ قِيَل لَهُ: ََّل يَُضرُّ

بَْيِر فَقَاَل ابْ  اُج بِاْبِن الزُّ ُن بَْيَن النَّاِس قِتَاٌل يَُحاُل بَْينََك َوبَْيَن اْلبَْيِت َوَذلَِك ِحيَن نََزَل اْلَحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُعَمَر: إْن ِحيَل بَْينِي َوبَْينَهُ فََعْلت َكَما فََعَل َرُسوُل َّللاَّ َمَعهُ َوأَنَا  -َصلَّى َّللاَّ

ِحيَن َحالَْت ُكفَّاُر قَُرْيٍش بَْينَهُ َوبَْيَن اْلبَْيِت: أُْشِهُدُكْم أَنِّي قَْد أَْوَجْبت ُعْمَرةًّ؛ ثُمَّ قَاَل: َما 

: أُْشِهُدُكْم أَنِّي قَْد  أَْمُرهَُما إَّلَّ َواِحٌد إْن ِحيَل بَْينِي َوبَْيَن اْلُعْمَرِة ِحيَل بَْينِي َوبَْيَن اْلَحجِّ

ةًّ َمَع ُعْمَرتِي.أَوْ   َجْبت َحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: َولَْم يَْختَلِْف اْثنَاِن فِي أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إْذ َحاَل ُكفَّاُر  -َصلَّى َّللاَّ

ُ  -َوَكاَن ُمِهَل ًّ بُِعْمَرٍة هَُو َوأَْصَحابُهُ  -قَُرْيٍش بَْينَهُ َوبَْيَن اْلُعْمَرِة  نََحَر  -َعْنهُْم  َرِضَي َّللاَّ

 َوَحلَّ َواْنَصَرَف ِمْن اْلُحَدْيبِيَِة.

 ■.  َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: ََّل إْحَصاَر إَّلَّ ِمْن َعُدوٍّ

 َعْن ُمَجاِهٍد َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ قَاَل: اْلَحْصُر، َواْلَمَرُض، َواْلَكْسُر، َوِشْبهُهُ.■ 

. عن ابن عباس :ََّل َحْصَر إَّلَّ ■   َمْن َحبََسهُ َعُدوٌّ

َعْن اْبِن َمْسُعوٍد: أَنَّهُ أَْفتَى فِي ُمْحِرٍم بَِحجٍّ َمِرَض فَلَْم يَْقِدْر َعلَى النُّهُوِض: أَنَّهُ يَْبَعُث ■ 

؛ فَإِْن اْعتََمَر ِمْن َوْجِهِه َذلَِك إَذا بََرأَ، ثُمَّ َحجَّ ِمْن قَا بٍِل فَلَْيَس بِهَْدٍي، فَإَِذا بَلََغ َمَحلَّهُ َحلَّ

ا فََعلَْيِه هَْدٌي آَخُر:  ا َواِحدًّ َعلَْيِه هَْدٌي، فَإِْن لَْم يَُزْر اْلبَْيَت َحتَّى يَُحجَّ َويَْجَعلَهَُما َسفَرًّ

 َسفََراِن َوهَْدٌي أَْو هََديَاِن َوَسفٌَر.)ضعيف منقطع(

يَْقِدْر َعلَى النُّفُوِذ: أَنَّهُ يَْبَعُث بِهَْدٍي  عن ابن مسعود أَنَّهُ أَْفتَى فِي ُمْحِرٍم بُِعْمَرٍة لُِدَغ فَلَمْ ■

.)صحيح(  َويَُواِعُد أَْصَحابَهُ، فَإَِذا بَلََغ اْلهَْدَي أََحلَّ

عن ابن مسعود: أَنَّهُ أَْفتَى فِي َمِريٍض ُمْحِرٍم ََّل يَْقِدُر َعلَى النُّفُوِذ: بِأَْن يَْنَحَر َعْنهُ ■

 ا قَابَِلًّ بِِمْثِل إْهََللِِه الَِّذي أَهَلَّ بِِه.)صحيح(بََدنَةًّ؛ ثُمَّ لِيُِهلَّ َعامًّ 

ا: ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر فِي ُمْحِرٍم بُِعْمَرٍة َمِرَض بَِوْقَعٍة ِمْن َراِحلَتِِه، قَاََّل َجِميعًّ

، يَُكوُن َعلَى إْحَراِمِه َحتَّى يَُصلِّ إلَ  ى اْلبَْيِت .)صحيح َوَعْن لَْيَس لَهَا َوْقٌت َكَوْقِت اْلَحجِّ

ا( بَْيِر ِمْثُل هََذا أَْيضًّ  اْبِن الزُّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِيَمْن أُْحِصَر: يَْبَعُث بِهَْديِِه فَإَِذا نََحَر فَقَْد َحلَّ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء.■ 

ِ ْبِن َجْعفٍَر، "ُ أَنَّهُ َكاَن َمَع ■  ِ ْبِن َجْعفٍَر فََخَرَج َمَعهُ َعْن أَبِي أَْسَماَء َمْولَى َعْبِد َّللاَّ َعْبِد َّللاَّ

ِ ْبنُ  ْقيَا فَأَقَاَم َعلَْيِه َعْبُد َّللاَّ وا َعلَى اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ َوهَُو َمِريُض بِالسُّ  ِمْن اْلَمِدينَِة فََمرُّ

َوأَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيٍس  َجْعفٍَر َحتَّى إَذا َخاَف اْلفََواَت َخَرَج َوبََعَث إلَى َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِبٍ 



 

156 
 

 َوهَُما بِاْلَمِدينَِة فَقَِدَما َعلَْيِه، َوأَنَّ ُحَسْينًّا أََشاَر إلَى َرْأِسِه فَأََمَر َعلِيٌّ بَِرْأِسِه فَُحلَِق، ثُمَّ 

ا ".)صحيح( ْقيَا فَنََحَر َعْنهُ بَِعيرًّ  نََسَك َعْنهُ بِالسُّ

 ■ ِ ا َمَع َعْن أَبِي أَْسَماَء َمْولَى َعْبِد َّللاَّ  ْبِن َجْعفٍَر قَاَل: إنَّ اْلُحَسْيَن ْبَن َعلِيٍّ َخَرَج ُمْعتَِمرًّ

ُل إفَاقَتِِه أَنْ  ْقيَا بَِرْسٍم فََكاَن أَوَّ ا أَتَى السُّ ا َكاَن بِاْلَعَرِج َمِرَض، فَلَمَّ  ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن فَلَمَّ

ا.أََشاَر إلَى َرْأِسِه فَُحلَِق َعلَى َرْأِسِه وَ   نََحَر َعْنهُ بِهَا َجُزورًّ

 767]َمْسأَلَةٌ اْحتَاَج إلَى َحْلِق َرْأِسِه َوُهَو ُمْحِرٌم[م

َوهَُو ُمْحِرٌم لَِمَرٍض، أَْو ُصَداٍع، أَْو لِقَْمٍل، أَْو لُِجْرٍح بِِه،  -َوَمْن اْحتَاَج إلَى َحْلِق َرْأِسِه 

ا يُْؤِذيِه  هُ، َوَعلَْيِه أََحُد ثَََلثَِة أَْشيَاَء هَُو ُمَخيٌَّر فِي أَيُّهَا َشاَء ََّل بُدَّ فَْليَْحلِقْ  -أَْو نَْحِو َذلَِك ِممَّ

 لَهُ ِمْن أََحِدهَا.

ا أَْن يُْطِعَم ِستَّةَ َمَساِكيَن ُمتََغايِِريَن لُِكلِّ ِمْسِكيٍن ِمْنهُْم  ا أَْن يَُصوَم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم، َوإِمَّ إمَّ

ا أَْن يُْهِدَي َشاةًّ يَتََصدَُّق بِهَا َعلَى اْلَمَساِكيِن، أَْو يَُصوَم،  نِْصُف َصاِع تَْمٍر َوََّل  بُدَّ، َوإِمَّ

 أَْو يُْطِعَم، أَْو يَْنَسَك الشَّاةَ فِي اْلَمَكاِن الَِّذي َحلََق فِيِه أَْو فِي َغْيِرِه.

ا أَنَّ َذلَِك فَإِْن َحلََق َرْأَسهُ لَِغْيِر َضُروَرٍة، أَْو َحلََق بَْعَض َرْأِسِه دُ  ا َعالِمًّ وَن بَْعٍض َعاِمدًّ

هُ، فَلَْو قَطََع ِمْن َشْعِر َرْأِسِه َما ََّل يَُسمَّى بِِه َحالِقًّا بَْعَض َرْأِسِه فَََل  ََّل يَُجوُز بَطََل َحجُّ

 َشْيَء َعلَْيِه، ََّل إْثَم َوََّل َكفَّاَرةَ بِأَيِّ َوْجٍه قَطََعهُ، أَْو نََزَعهُ.

ا أَْو بِِه أَذًّى ِمْن َرْأِسِه فَفِْديَةٌ -َك بُْرهَاُن َذلِ  ِ َعزَّ َوَجلَّ }فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضًّ : قَْوُل َّللاَّ

[ فََكاَن فِي هَِذِه اآْليَِة التَّْخيِيُر فِي أَيِّ هَِذِه ٥٢٣ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة أَْو نُُسٍك{ ]البقرة: 

، وَ  لَْيَس فِيهَا بَيَاُن َكْم يَُصوُم؟ َوََّل بَِكْم يَتََصدَُّق؟ َوََّل بَِماَذا يَْنَسك؟ الثَََّلثَِة اْْلَْعَماِل أََحبَّ

ا َمْن قَطََع ِمْن  نَّةُ َوهَُو: فََحلََق َرْأَسهُ.. َوأَمَّ ْجَماُع، َوالسُّ ا َحْذٌف بَيَّنَهُ اْْلِ َوفِي اآْليَِة أَْيضًّ

َ َشْعِر َرْأِسِه َما ََّل يَُسمَّى بَِذلَِك َحالِقًّ  ا؛ ِْلَنَّ َّللاَّ ا بَْعَض َرْأِسِه فَإِنَّهُ لَْم يَْعِص َوََّل أَتَى ُمْنَكرًّ

ُ  -تََعالَى لَْم يَْنهَ اْلُمْحِرَم إَّلَّ َعْن َحْلِق َرْأِسِه َونَهَى ُجْملَةًّ َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  َصلَّى َّللاَّ

ْأِس ُدوَن بَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ْأِس ََّل َعْن َحْلِق بَْعِض الرَّ ْعٍض َوهَُو اْلقََزُع... َونُُسُك َحْلِق الرَّ

يَُسمَّى هَْديًّا؛ فَإَِذا لَْم يَُكْن فَهَُو َجائٌِز فِي ُكلِّ َمْوِضٍع، إْذ لَْم يُوِجْب َكْوَن النُُّسِك بَِمكَّةَ 

 قُْرآٌن، َوََّل ُسنَّةٌ، َوََّل إْجَماٌع.

 -أقوال الفقهاء:

ثَََلثَِة أَيَّاٍم، أَْو نُُسُك َشاٍة، أَْو إْطَعاُم ِستَِّة َمَساِكيَن لُِكلِّ ِمْسِكيٍن  فِْديَِة اْْلََذى: ِصيَامُ ■ 

، َوقَتَاَدةَ،  نِْصُف َصاٍع.)روى َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َوَعْلقََمةَ، َوُمَجاِهٍد، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 َوطَاُوٍس، َوَعطَاٍء(

ِة أَيَّاٍم، أَْو إْطَعاُم َعْشَرِة َمَساِكيَن.) الحسن البصري، ونافع نُُسُك َشاٍة، أَْو ِصيَاُم َعْشرَ ■ 

 مولى ابن عمر، وعكرمة(

بُِع لَِضُروَرٍة فََعلَْيِه َصَدقَةُ َما تَيَسََّر، فَإِْن َحلََق ُربَُع ■  إْن َحلََق ِمْن َرْأِسِه أَقَلَّ ِمْن الرُّ

َشاَء، َويُْجِزئُهُ َشاةٌ، أَْو ِصيَاُم ثَََلثَِة أَيَّاٍم، أَْو إْطَعاُم ِستَِّة َرْأِسِه فَهَُو ُمَخيٌَّر بَْيَن نُُسِك َما 

ا ِمْن تَْمٍر، أَْو ِمْن  َمَساِكيَن لُِكلِّ ِمْسِكيٍن نِْصُف َصاٍع ِحْنطٍَة، أَْو َدقِيُق ِحْنطٍَة، أَْو َصاعًّ

 َشِعيٍر، أَْو ِمْن َزبِيٍب.)أبو حنيفة
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ُد ْبُن اْلَحَسُن: ََّل يُْجِزئُهُ إَّلَّ وقَاَل أَبُو يُوُسَف: َويُ  يَهُْم ، وقَاَل ُمَحمَّ يَهُْم َويَُعشِّ ْجِزُئ أَْن يَُغدِّ

أَْن يُْعِطيَهُْم إيَّاهُ ، َوقَاَل أَبُو يُوُسَف فِي قَْوٍل لَهُ آَخَر: إْن َحلََق نِْصَف َرْأِسِه فَأَقَلَّ َصَدقَةٌ، 

 فَاْلفِْديَةُ َكَما َذَكْرنَا.َوإِْن َحلََق أَْكثََر ِمْن النِّْصِف 

ِد ْبِن اْلَحَسِن فِي قَْوٍل لَهُ آَخَر إْن َحلََق ُعْشَر َرْأِسِه فََصَدقَةٌ  فَإِْن َحلََق  -َوُرِوَي َعْن ُمَحمَّ

وَرٍة فََعلَْيِه أَْكثََر ِمْن اْلُعْشِر فَاْلفِْديَةُ اْلَمْذُكوَرةُ ، وقَالُوا ُكلُّهُْم: فَإِْن َحلََق َرْأَسهُ لَِغْيِر َضرُ 

ْأِس  -َدٌم ََّل يُْجِزئُهُ بََدلُهُ ِصيَاٌم، َوََّل إْطَعاٌم  : لَْيَس فِي َحْلِق بَْعِض الرَّ َوقَاَل الطََّحاِويَّ

 َشْيٌء(

ا فَيُْطِعُم َشْيئًّا ِمْن طََعاٍم ■  فَإِْن  -إْن َحلََق، أَْو نَتََف َشَعَراٍت نَاِسيًّا، أَْو َجاِهَلًّ أَْو َعاِمدًّ

لََق، أَْو نَتََف َما يَُكوُن فِيِه إَماطَةَ أَذًّى فََعلَْيِه اْلفِْديَةُ اْلَمْذُكوَرةُ فِي َحِديِث َكْعِب ْبِن حَ 

 ُعْجَرةَ.)مالك(

ْعَرتَْيِن َكَذلَِك ُمدَّاِن، َوفِي الثَََّلِث ■  ، َوفِي الشَّ ا َونَاِسيًّا: ُمدٌّ فِي نَْتِف َشْعَرٍة أَْو َحْلقِهَا َعاِمدًّ

: إْن أََحبَّ فََشاةٌ، َوإِْن َشعَ  ا َكَذلَِك َدٌم.)الشافعي واْلوزاعي ، وقَاَل الشَّافِِعيُّ َراٍت فََصاِعدًّ

ا يَأُْكُل، َوإِْن َشاَء َصاَم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم(  َشاَء أَْطَعَم ِستَّةَ َمَساِكيَن لُِكلِّ ِمْسِكيٍن ُمدَّاِن ُمدَّاِن ِممَّ

ْعَرِة َشْيٌء، َوفِي ثَََلِث َشَعَراٍت َدٌم.)الليث بن سعد  لَْيَس فِي الشَّْعَرتَْينِ ■  َوََّل فِي الشَّ

 وعطاء وروى عنه في الشعرتين دم (

 مكان الفدية.☆

ْوُم فََحْيُث َشاَء.)طاوس(■  ا الصَّ  َما َكاَن ِمْن َدٍم أَْو طََعاٍم فَبَِمكَّةَ، َوأَمَّ

 ِمْن طََعاٍم أَْو ِصيَاٍم فََحْيُث َشاَء.)عطاء والنخعي( َما َكاَن ِمْن َدٍم فَبَِمكَّةَ َوَما َكانَ ■ ُ 

 ُكلُّ َدٍم َواِجٍب فَلَْيَس لَك أَْن تَْذبََحهُ إَّلَّ بَِمكَّةَ.)الحسن(■

 اْجَعْل اْلفِْديَةَ َحْيُث ِشْئت.)مجاهد وهو قول المؤلف(■ 

 -:األحاديث واآلثار

ِ »َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ فِي هََذا اْلَخبَِر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ

إْن ِشْئَت فَاْنُسْك نَِسيَكةًّ، َوإِْن ِشْئَت فَُصْم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم، َوإِْن ِشْئَت فَأَْطِعْم ثَََلثَةَ آُصَع ِمْن 

 صحيح(«)تَْمٍر لِِستَِّة َمَساِكينَ 

ِ أَ »َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَّ َرُسوَل َّللاَّ َمرَّ بِِه َزَمَن اْلُحَدْيبِيَِة  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل لَهُ: آَذاَك هََوامُّ َرْأِسَك؟ قَاَل: نََعْم، فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  اْحلِْق، ثُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا، أَْو ُصمْ  ثَََلثَةَ أَيَّاٍم، أَْو اْطَعْم ثَََلثَةَ آُصَع ِمْن تَْمٍر: َعلَى ِستَِّة  اْذبَْح َشاةًّ نُُسكًّ

 صحيح(«)َمَساِكينَ 

ِ ْبِن َمْعقٍِل: أَنَّ َكْعَب ْبَن ُعْجَرةَ أَْخبََرهُ بِهََذا اْلَخبَِر، َوفِيِه ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ا لُِكلِّ  - َصلَّى َّللاَّ قَاَل لَهُ ِحينَئٍِذ: أَْو أَْطِعْم ِستَّةَ َمَساِكيَن نِْصَف َصاٍع طََعامًّ

 ضعيف(«)ِمْسِكينٍ 

ِ ْبِن َمْعقٍِل َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ، فََذَكَر فِيِه نِْصَف َصاِع ِحْنطٍَة لُِكلِّ ■  َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ِمْسِكيٍن.)ضعيف(
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ِ ْبنِ ■  ِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َمْعقٍِل أَْخبََرنِي َكْعُب ْبُن ُعْجَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

قَاَل لَهُ: هَْل ِعْنَدَك نُُسٌك؟ قَاَل: َما  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ »فََذَكَر اْلَحِديَث؛ َوفِيِه  -َوَسلََّم 

ثَةَ أَيَّاٍم، أَْو يُْطِعَم ِستَّةَ َمَساِكيَن، لُِكلِّ ِمْسِكيٍن نِْصُف أَْقِدُر َعلَْيِه، فَأََمَرهُ أَْن يَُصوَم ثَََل 

  «َصاعٍ 

ِ ْبِن َمْعقٍِل ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َكْعَب ْبَن ُعْجَرةَ أَْخبََرهُ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِجُد ِمْن نَِسيَكٍة؟ قَاَل: ََّل، قَاَل: َوِهَي َشاةٌ؟ قَاَل: فَُصْم قَاَل لَهُ فِي هََذا اْلَخبَِر: هَْل تَ  -َوَسلََّم 

 « .ثَََلثَةَ أَيَّاٍم، أَْو أَْطِعْم ثَََلثَةَ آُصَع بَْيَن ِستَِّة َمَساِكينَ 

ِ »َعْن الشَّْعبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ، أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

قَاَل لَهُ:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فِي هََذا اْلَحِديِث نَْفِسِه أََمَعَك َدٌم؟ قَاَل: ََّل فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه أَنَّهُ 

ضعيف()لم «)فَُصْم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم، أَْو تََصدَّْق بِثَََلثَِة آُصَع ِمْن تَْمٍر بَْيَن ِستَِّة َمَساِكينَ 

 عبي من كعب(يسمعه الش

ِ ْبِن َمْعقٍِل َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ قَاَل: ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

قَاَل لَهُ فِي هََذا اْلَخبَِر: أََمَعَك هَْدٌي؟ قُْلُت: َما أَِجُدهُ، قَاَل: إنَّهُ َما اْستَْيَسَر؟ قُْلُت:  -َوَسلََّم 

ا ِمْن تَْمرٍ َما أَ   « .ِجُدهُ؟ قَاَل: فَُصْم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم، أَْو أَْطِعْم ِستَّةَ َمَساِكيَن لُِكلِّ ِمْسِكيٍن َصاعًّ

ِ ْبِن َمْعقٍِل َعْن  قال المؤلف: فَهَِذِه اْْلََحاِديُث اْلُمْضطَِربَةُ ُكلُّهَا إنََّما ِهَي فِي ِرَوايَِة َعْبِد َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ  َّلًّ ِمْن طَِريِق َعْبِد الرَّ ، َواَلَِّذي َذَكْرنَاهُ أَوَّ

ِحيُح اْلُمتَّفَُق َعلَْيِه  ا هََذا اْلَخبَُر الَِّذي فِيِه لُِكلِّ ِمْسِكيٍن َصاُع تَْمٍر فَهَُو -ُعْجَرةَ هَُو الصَّ : أَمَّ

ْعبِيِّ َوهَُو َضِعيٌف أَْلبَتَّةَ؛ َوفِي هََذا اْلَخبَِر الَِّذي قَْبلَهُ ِمْن َعْن أَْشَعَث اْلُكوفِيِّ عَ  ْن الشَّ

يَاُم، َوََّل  ْعبِيِّ َعْن َكْعٍب: إيَجاُب التَّْرتِيِب، َوأَْن ََّل يَْجِزَي الصِّ طَِريِق َداُود َعْن الشَّ

َدقَةُ إَّلَّ ِعْنَد َعَدِم النُُّسِك، َوَذلَِك اْلَخبَُر  ْعبِيَّ لَْم يَْسَمْعهُ ِمْن َكْعٍب، الصَّ قَْد بَيَّنَّا أَنَّ الشَّ

ا. ا: فََسقَطَا َمعًّ  فََحَصَل ُمْنقَِطعًّ

ِ ْبِن َمْعقٍِل فَفِيهَا ا ِرَوايَةُ اْبِن أَبِي َزائَِدةَ، َوأَبِي َعَوانَةَ َعْن اْْلَْصبَهَانِيِّ َعْن َعْبِد َّللاَّ  َوأَمَّ

ا: إيَجاُب التَّْرتِيبِ  ِ ْبِن َمْعقٍِل أَْيضًّ ، َوقَْد َخالَفَهَُما ُشْعبَةُ َعْن اْبِن اْْلَْصبَهَانِيِّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

َدقَِة، ثُمَّ َوَجْدنَا ُشْعبَةَ قَْد اْختَلََف َعلَْيهِ  ْوِم، أَْو الصَّ  فََذَكَرهُ بِالتَّْخيِيِر بَْيَن النُُّسِك أَْو الصَّ

ا فِي هََذا اْلَخبَِر  ا لُِكلِّ ِمْسِكيٍن.: فَرَ -أَْيضًّ ُد ْبُن َجْعفٍَر: نِْصَف َصاٍع طََعامًّ  َوى َعْنهُ ُمَحمَّ

 َوَرَوى َعْنهُ بِْشُر ْبُن ُعَمَر: نِْصَف َصاٍع ِحْنطَةًّ لُِكلِّ ِمْسِكيٍن.

: ثَََلثَةَ آُصَع بَْيَن ِستَِّة َمَساِكيَن، َولَْم يَْذُكرْ   لَِماَذا. َوَرَوى َعْنهُ أَبُو َداُود الطَّيَالِِسيُّ

ٍة َواِحَدٍة بََِل ِخََلٍف ِمْن أََحٍد، َوبِنُُصوِص  ٍد: َوهََذا ُكلُّهُ َخبٌَر َواِحٌد فِي قِصَّ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ا فَقَْط  ا، فََصحَّ أَنَّ َجِميَعهَا َوْهٌم إَّلَّ َواِحدًّ : فََوَجْدنَا أَْصَحاَب -هَِذِه اْْلَْخبَاِر ُكلِّهَا أَْيضًّ

اْختَلَفُوا َعلَْيِه، فََوَجَب تَْرُك َما اْضطََربُوا فِيِه، إْذ لَْيَس بَْعُضهُ أَْولَى ِمْن بَْعٍض،  ُشْعبَةَ قَدْ 

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى الَِّذي لَْم يَْضطَِرْب الثِّقَاُت ِمْن  ُجوُع إلَى ِرَوايَِة َعْبِد الرَّ َوَوَجَب الرُّ

فِي هَِذِه اْْلَْخبَاِر َعْن قََضايَا َشتَّى لََوَجَب اْْلَْخُذ بَِجِميِعهَا  ُرَواتِِه فِيِه، َولَْو َكاَن َما َذَكرَ 

.. ا فِي قَِضيٍَّة َواِحَدٍة فَََل يُْمِكُن َذلَِك أَْصَلًّ  َوَضمُّ بَْعِضهَا إلَى بَْعٍض، َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  أَْو إْطَعاَم ِستَِّة »فََذَكَر فِيِه  -َصلَّى َّللاَّ
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  ضعيف(«)َمَساِكيَن فَْرقًّا ِمْن َزبِيبٍ 

ْحَمِن  ْعبِيِّ َعْن َعْبِد الرَّ قال المؤلف: َوأَبَاُن ََّل يُْعَدُل فِي اْلِحْفِظ بَِداُود ْبِن أَبِي ِهْنٍد َعْن الشَّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى، َوََّل بُدَّ ِمْن أَْخِذ إْحَدى ْبِن أَبِي لَْيلَى، َوََّل بِأَبِي قََِلبَةَ َعْن َعْبِد الرَّ 

َوايَتَْيِن، إْذ ََّل يُْمِكُن َجْمُعهَُما؛ ِْلَنَّهَا ُكلُّهَا فِي قَِضيٍَّة َواِحَدٍة، فِي َمقَاٍم َواِحٍد، فِ  ي هَاتَْيِن الرِّ

ْحَمِن  َرُجٍل َواِحٍد، فِي َوْقٍت َواِحٍد، فََوَجَب أَْخُذ َما َرَواهُ أَبُو ْعبِيُّ َعْن َعْبِد الرَّ قََِلبَةَ، َوالشَّ

ِ تََعالَى  -ْبِن أَبِي لَْيلَى َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ، لِثِقَتِِهَما َوِْلَنَّهَا ُمبَيِّنَةٌ لَِسائِِر اْْلََحاِديِث  َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

ِ »َعْن َرُجٍل أَْنَصاِريٍّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَر َكْعَب ْبَن ُعْجَرةَ  -َّللاَّ

 ضعيف مرسل عن مجهول(«)أَْن يَْحلَِق َويُْهِدَي بَقََرةًّ 

ِد ْبِن َكْعٍب ْبِن ُعْجَرةَ: أَنَّ َكْعبًّا َذبََح بَقََرةًّ بِاْلُحَدْيبِيَِة .)ضعيف() ■  َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن ُمَحمَّ

ِ ْبُن ُعَمرَ  ا( َعْبُد َّللاَّ  َضِعيٌف ِجد ًّ

ِد ْبِن يَْحيَى ْبِن ِحبَّاَن: أَنَّ َرُجَلًّ أََصابَهُ ِمْثُل الَِّذي أََصاَب َكْعَب ْبَن ُعْجَرةَ ■  َعْن ُمَحمَّ

ا َكاَن أَبُوهُ َذبََح بِاْلُحَدْيبِيَِة فِي فِْديَِة َرْأِسِه؟ فَقَاَل:  فََسأََل ُعَمُر اْبنًّا لَِكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َعمَّ

ُد ْبُن يَْحيَى لَْم يُْدِرْك ُعَمَر(بَ   قََرةًّ.)ضعيف() ُمَحمَّ

َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: اْفتََدى َكْعُب ْبُن ُعْجَرةَ ِمْن أَذًّى َكاَن بَِرْأِسِه فََحلَقَهُ بِبَقََرٍة قَلََّدهَا ■ 

 َوأَْشَعَرهَا.)صحيح() أَبُو َمْعَشٍر المدني َضِعيٌف(

يََساٍر قَاَل: َسأََل ُعَمُر اْبنًّا لَِكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ بَِماَذا اْفتََدى أَبُوهُ؟ فَقَاَل َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن ■ 

 بِبَقََرٍة .)ضعيف ُسلَْيَماَن لَْم يُْدِرْك ُعَمَر(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرأَى النَّبِيُّ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  َشْعِرِه  َصبِي ًّا قَْد َحلََق بَْعضَ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوتََرَك بَْعَضهُ فَنَهَاهُْم َعْن َذلَِك، َوقَاَل: اْحلِقُوا ُكلَّهُ، أَْو اُْتُرُكوا ُكلَّهُ 

ا لِْلُمْحِرِم أَْن يَْحلَِق َعْن ■  َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: َكاَن اْبُن َعبَّاٍس ََّل يََرى بَأْسًّ

ِة.)صحيح(  الشَّجَّ

 

 767َرْأَسهُ بِنُوَرٍة[م ]َمْسأَلَةٌ َحلََق اْلُمْحِرم

فَإِْن َحلََق َرْأَسهُ بِنُوَرٍة فَهَُو َحالٌِق فِي اللَُّغِة فَفِيِه َما فِي اْلَحالِِق ِمْن ُكلِّ َما َذَكْرنَا بِأَيِّ 

َحْلِق: }َوَما َحلَقَهُ؟ فَإِْن نَتَفَهُ فَََل َشْيَء فِي َذلَِك؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَْحلِْقهُ؛ َوالنَّْتُف َغْيُر الْ  -َشْيٍء 

 [ َوإِنََّما َجاَء النَّْهُي َواْلفِْديَةُ فِي اْلَحْلِق ََّل فِي النَّْتِف.٣١َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم: 

 767]َمْسأَلَةٌ تََصيََّد َصْيًدا فَقَتَلَهُ َوُهَو ُمْحِرٌم[م

ا فَقَتَلَهُ َوهَُو ُمْحِرٌم بُِعْمَرٍة أَْو بِ  ِل إْحَراِمِه َوَمْن تََصيََّد َصْيدًّ ِة تََمتٍُّع َما بَْيَن أَوَّ قَِراٍن أَْو بَِحجَّ

: فَإِْن فََعَل َذلَِك -إلَى ُدُخوِل َوْقِت َرْمِي َجْمَرِة اْلَعقَبَِة، أَْو قَتَلَهُ ُمْحِرٌم، أَْو ُمِحلٌّ فِي اْلَحَرِم 

ْحَراِمِه أَْو؛ ِْلَنَّهُ فِي  ا لِقَْتلِِه َغْيَر َذاِكٍر ِْلِ َسَواٌء َكاَن  -اْلَحَرِم، أَْو َغْيَر َعاِمٍد لِقَْتلِِه َعاِمدًّ

ْحَراِمِه أَْو لَْم يَُكْن  ا ِْلِ ْيُد ِجيفَةٌ ََّل -َذاِكرًّ : فَََل َشْيَء َعلَْيِه، ََّل َكفَّاَرةَ َوََّل إْثَم؛ َوَذلَِك الصَّ

ْحَرامِ  ا ِْلِ ا لِقَْتلِِه َذاِكرًّ ِ يَِحلُّ أَْكلُهُ، فَإِْن قَتَلَهُ َعاِمدًّ ِه، أَْو؛ ِْلَنَّهُ فِي اْلَحَرِم فَهَُو َعاٍص ّلِِلَّ
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هُ بَاِطٌل َوُعْمَرتُهُ َكَذلَِك  . -تََعالَى، َوَحجُّ ُ َعزَّ َوَجلَّ  َوَعلَْيِه َما نَْذُكُر بَْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاَّ

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَ  ُ تََعالَى: }َّل تَْقتُلُوا الصَّ ا فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل قَاَل َّللاَّ دًّ لَهُ ِمْنُكْم ُمتََعمِّ

َذلَِك  ِمَن النََّعِم يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم هَْديًّا بَالَِغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكيَن أَْو َعْدلُ 

ا َسلََف َومَ  ُ َعمَّ ا لِيَُذوَق َوبَاَل أَْمِرِه َعفَا َّللاَّ ُ ِمْنهُ{ ]المائدة: ِصيَامًّ  [ ...٢٥ْن َعاَد فَيَْنتَقُِم َّللاَّ

اهُ قَْتَلًّ َونَهَى َعْنهُ َولَمْ  َ تََعالَى َسمَّ ْيَد َحَراٌم أَْكلُهُ؛ فَِْلَنَّ َّللاَّ ا قَْولُنَا: إنَّ َذلَِك الصَّ يُبِْح لَنَا  َوأَمَّ

، َوََّل َشكَّ ِعْنَد ُكلِّ َعزَّ َوَجلَّ أَْكَل َشْيٍء ِمْن اْلَحيََواِن إَّلَّ بِالذَّكَ  اِة الَّتِي أََمَر بِهَا َعزَّ َوَجلَّ

َكاِة هَُو َغْيُر َما نَهَى َعْنهُ ِمْن اْلقَْتِل؛  ُ تََعالَى بِِه ِمْن الذَّ ِذي َحَسٍن َسلِيٍم أَنَّ الَِّذي أََمَر َّللاَّ

َوإِْذ لَْيَس هَُو َذَكاةٌ فَََل يَِحلُّ أَْكُل اْلَحيََواِن بِِه  فَإِْذ هَُو َغْيُرهُ فَاْلقَْتُل اْلَمْنِهيُّ َعْنهُ لَْيَس َذَكاةًّ؛

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -  َوبِاّلَِلَّ

َ تََعالَى ْصتُْم اْلَعاِمَد بَِذلَِك؟ قُْلنَا: نَصُّ اآْليَِة َمانٌِع ِمْن َذلَِك؛ ِْلَنَّ َّللاَّ  فَإِْن قِيَل: فَهََلَّ َخصَّ

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المائدة: قَاَل: }يَا أَيُّهَا الَّ  [ فََعمَّ تََعالَى َولَْم ٢٥ِذيَن آَمنُوا َّل تَْقتُلُوا الصَّ

َمهُ. ْيِد فِي َحاِل اْلَحَرِم قَْتَلًّ َوَحرَّ ، َوَسمَّى إْتََلَف الصَّ  يَُخصَّ

ا فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمنَ  دًّ [ فَأَْوَجَب ٢٥النََّعِم{ ]المائدة:  ثُمَّ قَاَل: }َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم ُمتََعمِّ

ِل اآْليَِة. ةًّ بِِخََلِف النَّْهِي اْلَعامِّ فِي أَوَّ  ُحْكَم اْلَجَزاِء َعلَى اْلَعاِمِد َخاصَّ

ا بُْطََلُن إْحَراِمِه بَِذلَِك  : فَِْلَنَّهُ بََِل ِخََلٍف َمْعِصيَةٌ، َواْلَمَعاِصي ُكلُّهَا فُُسوٌق؛ -َوأَمَّ

ْحرَ   اُم يَْبطُُل بِاْلفُُسوِق َكَما َذَكْرنَا قَْبُل..َواْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بأن قاتل الصيد خطأ َّل يلزمه شئ هو قول: سعيد بن جبير وطاوس ■

 والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد َّللا، وعطاء ، وأبي سليمان وأهل الظاهر.

ْيَد َوهَُو ُمحْ ■  ْحَراِمِه فَََل يُْحَكُم َعلَى َمْن قَتََل الصَّ ا ِْلِ ا َذاِكرًّ ا َمْن قَتَلَهُ َعاِمدًّ ، َوأَمَّ
ِرٌم َخطَأًّ

 يُْحَكُم َعلَْيِه.)مجاهد(

َوقَْد  -اْلَعْمُد َواْلَخطَأُ َسَواٌء يُْحَكُم َعلَْيِه فِي ُكلِّ َذلَِك.)أبو حنيفة ومالك والشافعي ■ 

ا َعْن ُعَمَر، َوَعْبِد  (ُرِوَي هََذا اْلقَْوُل أَْيضًّ ، َوالشَّْعبِيِّ ْحَمِن، َوَسْعٍد، َوالنََّخِعيِّ  الرَّ

 -األحاديث واآلثار:

ْحَمِن ْبُن ■  : أَنَّهُ َسِمَع ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َوَمَعهُ َعْبُد الرَّ َعْن قَبِيَصةَ ْبِن َجابٍِر اْْلََسِديِّ

ا قَتَْلتَهُ أَْم َخطَأًّ؟ َعْوٍف، َوُعَمُر: يَْسأَُل َرُجَلًّ قَتََل ظَْبيًّا َوهَُو  ُمْحِرٌم؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: َعْمدًّ

ُجُل: لَقَْد تََعمَّْدت َرْميَهُ َوَما أََرْدت قَْتلَهُ، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: َما أََراك إَّلَّ أَْشَرْكت  فَقَاَل لَهُ الرَّ

 ْق بِلَْحِمهَا َوأَِسْق إهَابَهَا.بَْيَن اْلَعْمِد َواْلَخطَأِ؛ أَْعِمْد إلَى َشاٍة فَاْذبَْحهَا فَتََصدَّ 

ْحَمِن لََما َسأَلَهُ  قال المؤلف: فلو َكاَن اْلَعْمُد َواْلَخطَأُ فِي َذلَِك َسَواءًّ ِعْنَد ُعَمَر، َوَعْبِد الرَّ

ْحَمِن؛ ِْلَنَّهُ َكاَن يَُكو ا قَتَْلتَهُ أَْم َخطَأًّ؟ َولَْم يُْنِكْر َذلَِك َعْبُد الرَّ ُن فُُضوَّلًّ ِمْن ُعَمُر أََعْمدًّ

َؤاِل ََّل َمْعنَى لَهُ.   السُّ

ْيَد: لَْيَس َعلَْيِه فِي اْلَخطَأِ ■  َعْن أَبِي َمِدينَةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل فِي اْلُمْحِرِم يَْقتُُل الصَّ

 َشْيٌء.)صحيح(

 766]َمْسأَلَةٌ ِكتَابِّي قَتََل َصْيًدا فِي اْلَحَرِم[م
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ِ تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما فَلَْو أَنَّ ِكتَ  ا فِي اْلَحَرِم لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ لِقَْوِل َّللاَّ ابِي ًّا قَتََل َصْيدًّ

ُ{ ]المائدة:  ِ تََعالَى َعلَى اْلُمْسلِِميَن ١٢أَْنَزَل َّللاَّ  -[ فََوَجَب أَْن يَْحُكَم َعلَْيِهْم بُِحْكِم َّللاَّ

ِ تََعالَى  التَّْوفِيُق. َوبِاّلَِلَّ

ْيِد َوُهَو ُمْحِرٌم[م ُد لِقَْتِل الصَّ  767]َمْسأَلَةٌ اْلُمتََعمِّ

ْيِد َوهَُو ُمْحِرٌم فَهَُو ُمَخيٌَّر بَْيَن ثَََلثَِة أَْشيَاَء أَيُّهَا َشاَء فََعلَهُ  ُد لِقَْتِل الصَّ ا اْلُمتََعمِّ ، َوقَْد َوأَمَّ

ا أَْن يُْهِديَ  بُِل، َواْلبَقَُر، َواْلَغنَُم  أَدَّى َما َعلَْيِه إمَّ ْيِد الَِّذي قَتََل ِمْن النََّعِم َوِهَي: اْْلِ ِمْثَل الصَّ

ا قَْد َحَكَم بِِه َعْدََّلِن  -َضأْنُهَا، َوَماِعُزهَا  - ْيَد الَِّذي قَتََل ِممَّ َوَعلَْيِه ِمْن َذلَِك َما يُْشبِهُ الصَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُ  -ِمْن الصَّ ُ  -، أَْو ِمْن التَّابِِعيَن -ْم َرِضَي َّللاَّ ، َولَْيَس َعلَْيِه أَْن -َرِحَمهُُم َّللاَّ

يَْستَأْنَِف تَْحِكيَم ُحْكَمْيِن اآْلَن َوإِْن َشاَء أَْطَعَم َمَساِكيَن؛ َوأَقَلُّ َذلَِك ثَََلثَةٌ، َوإِْن َشاَء نَظََر 

ْيَد ِمْن النَّاِس، فََصامَ  ا. إلَى َما يُْشبُِع َذلَِك الصَّ  بََدَل ُكلِّ إْنَساٍن يَْومًّ

ِ تََعالَى: }فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النََّعِم يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم -بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوُل َّللاَّ

ا{ ]المائ  [ .٢٥دة: هَْديًّا بَالَِغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكيَن أَْو َعْدُل َذلَِك ِصيَامًّ

ُ تََعالَى التَّْخيِيَر فِي َذلَِك بِلَْفظَِة " أَْو " َوأَْوَجَب ِمْن اْلِمْثِل َما َحَكَم بِِه َذَوا َعْدلٍ   فَأَْوَجَب َّللاَّ

 ِمنَّا.

ا ََّل يَِحلُّ تََعدِّ  ا ََّلِزمًّ اِحبَْيِن إَذا َحَكَما بِِمْثٍل فِي َذلَِك فَقَْد َصاَر فَْرضًّ يِه؛ فََصحَّ أَنَّ الصَّ

اِحُب َوالتَّابُِع إْن لَْم يُوَجْد فِيِه ُحْكُم َصاِحبَْيِن؛ َوَكَذلَِك ُحْكُم التَّابِِعيَن إْن لَْم  َوَكَذلَِك الصَّ

يُوَجْد فِي ُحْكِم َصاِحٍب، َوأَْوَجَب تََعالَى طََعاَم َمَساِكيَن، َوهََذا بِنَاءًّ ََّل يَقَُع َعلَى أَقَلَّ ِمْن 

ا إلَى َما ََّل يَْقِدُر َعلَى ثَََلثٍَة فِي اللُّ  َغِة الَّتِي بِهَا نََزَل اْلقُْرآُن، َويَقَُع َعلَى ثَََلثٍَة فََصاِعدًّ

ِ تََعالَى بََِل  ؛ فََكاَن إيَجاُب َعَدٍد أَْكثََر ِمْن ثَََلثٍَة قَْوَّلًّ َعلَى َّللاَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ إْحَصائِِه إَّلَّ َّللاَّ

ُع  بُْرهَاٍن، َوهََذا ََّل يَُجوزُ  ، فَإِْن َزاَد فَهَُو تَطَوُّ َوَوَجَب إْطَعاُم الثَََّلثَِة بِنَصِّ اْلقُْرآِن ََّل أَقَلَّ

 َخْيٍر.

ِ َعزَّ َوَجلَّ َونَْقطَُع بِأَنَّهُ تََعالَى لَْو أََراَد أَْن يُْلِزَم فِي هََذا َعَددًّ  ا َونَْحُن نَْشهَُد بَِشهَاَدِة َّللاَّ

ا ِمْن اْلَمَساكِ  ْطَعاِم ََّل يَْقتَِضيه َوظَاِهُر َمْحُدودًّ يِن ََّل يُوِجبُهُ ظَاِهُر اآْليَِة أَْو ِصفَةٌ ِمْن اْْلِ

ا َوََّل نَِسيَهُ، َولَبَيَّنَهُ لَنَا فِي ِكتَابِِه أَْو َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  ُ  -اآْليَِة لََما أَْغفَلَهُ َعْمدًّ َصلَّى َّللاَّ

َدَد اْلَمَساِكيِن فِي َكفَّاَرِة قَْتِل اْلَخطَأِ، َوَكفَّاَرِة اْلَعْوِد لِلظِّهَاِر، َكَما بَيََّن عَ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

َوَكفَّاَرِة اْْلَْيَماِن، َوَكفَّاَرِة اْلَوْطِء فِي َرَمَضاَن.. َوقَاَل بَْعُض النَّاِس: َكقَْولِنَا إَّلَّ أَنَّهُ قَاَل: 

 هُْم أَْجَزأَهُ.َما أُْطِعُمهُْم َوأَيُّ ِمْقَداٍر أُْطِعمُ 

َ تََعالَى قَاَل: }طََعاُم َمَساِكيَن{ ]المائدة:  ٍد: َوهََذا بَاِطٌل؛ ِْلَنَّ َّللاَّ [ فَلَْو ٢٥قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ٍة لِِمْسِكيٍن، أَْو َحبَّةَ َخْرَدلٍَة، أَْو َوْزَن َحبَِّة  ُحِمَل َعلَى ظَاِهِر اللَّْفِظ َْلَْجَزأَ إْطَعاُم َحبَِّة بَرَّ

َ تََعالَى قَاَل: }الَِّذي أَْطَعَمهُْم ِمْن ُجوٍع  -َصْبٍر، أَْو َشْحَم َحْنظٍَل، َوهََذا بَاِطٌل  ِْلَنَّ َّللاَّ

 [ .١َوآَمنَهُْم ِمْن َخْوٍف{ ]قريش: 

ْطِعُمنِي َوَذَكَر تََعالَى َعْن إْبَراِهيَم أَنَّهُ َذَكَر َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ فِي َحْمِدِه إيَّاهُ هَُو }يُ 

[ فَإِنََّما أََراَد َعزَّ َوَجلَّ بَِذلَِك بََِل َشكٍّ َما أَْمَسَك اْلَحيَاةَ َوطََرَد ١٢َويَْسقِيِن{ ]الشعراء: 

ا هَُو َوَعَدُمهُ َسَواٌء، فََصحَّ يَقِينًّا أَنَّهُ يُْشبُِع  ا يَْحُرُم َوََّل ِممَّ ا يَِحلُّ أَْكلُهُ ََّل ِممَّ اْلُجوَع ِممَّ
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ا يَِحلُّ أَْكلُهُ  ثَََلثَ  ا  -َمَساِكيَن ِممَّ ْطَعاِم فِي َكفَّاَرِة قَْتِل اْلَخطَأِ..َوأَمَّ َوهََكَذا نَقُوُل فِي اْْلِ

َشاَرةَ بِلَْفظَِة َذلَِك إنََّما تَقَُع فِي اللَِّساِن اْلَعَربِيِّ الَِّذي بِِه نَزَ  يَاِم: فَإِنَّ اْْلِ َل قَْولُنَا فِي الصِّ

ْيُد فِي هَِذِه اآْليَِة أَْبَعَد َمْذُكوٍر فَلَِزَم بَِذلَِك َعْدلَهُ اْلقُْرآُن عَ  لَى أَْبَعِد َمْذُكوٍر، َوَكاَن الصَّ

ا، َوََّل يَُكوُن َعْدلُهُ أَْصَلًّ إَّلَّ َكَما َذَكْرنَا.  ِصيَامًّ

ا، ثُمَّ َرأَى َعدْ  َم اْلقِيَمةَ طََعامًّ َمهُ قِيَمةًّ، ثُمَّ قَوَّ ا َمْن قَوَّ ا فَلَْم يُوِجْب َعْدَل َوأَمَّ َل َذلَِك ِصيَامًّ

ْيِد َوإِنََّما أَْوَجَب َعْدَل قِيَمتِِه َولَْيَس هََذا فِي اآْليَِة فَبَطََل اْلقَْوُل بِِه..  الصَّ

 -أقوال الفقهاء:

ْطَعاُم الجزاء في اآلية على الترتيب َّل التخيير َوََّل يُْجِزئُهُ إَّلَّ اْلهَْدُي فَإِْن لَْم يَِجْد فَاْْلِ ■

، َوَعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد، َوَمْيُموِن ْبِن ِمْهَراٍن  يَاُم.) َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ  -فَإِْن لَْم يَِجْد فَالصِّ

)  َوهَُو قَْوُل ُزفََر، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

ْهِريِّ ■  ، َوقَتَاَدةَ، َوهُوَ هو للتخيير َّل للترتيب.) َعْن َعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد، َوإِْبَراِهيَم، َوالزُّ

، َوأَْحَمُد، َوأَبِي ُسلَْيَماَن(  قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

ا لُِكلِّ ■  َم الطََّعام ِصيَامًّ ا، ثُمَّ قُوِّ َم اْلهَْدُي طََعامًّ يَْحُكَم فِي َذلَِك بِهَْدٍي فَإِْن لَْم يَِجْد قُوِّ

 ُكلِّ ِمْسِكيٍن َصْوُم يَْوٍم.)مجاهد والنخعي والحسن( ِمْسِكيٍن ُمدَّاِن، َوَمَكانُ 

ا، فَإِْن َوَجَد الطََّعاَم قَْبَل أَْن يَْفُرَغ ِمْن ■  ا، ثُمَّ يَُصوُم بََدَل ُكلِّ ُمدٍّ يَْومًّ ُم اْلَجَزاُء طََعامًّ يُقَوَّ

ا بََدَل ُكلِّ نِْصِف َصاعٍ  ينَا َعْنهُ أَْيضًّ ْوِم أَْطَعَم.)عطاء َوُروِّ  ِصيَاَم يَْوٍم( الصَّ

 يصوم بدل كل مسكين يوما.)ميمون بن مهران(■

ْيِد ِمْن ثَََلثَِة أَيَّاٍم إلَى َعَشَرِة أَيَّاٍم.)سعيد بن جبير(■  ْوُم فِي فِْديَِة الصَّ  الصَّ

ا.)الليث بن سعد(■  ْوِم ِستِّيَن يَْومًّ  ََّل يَتََجاَوُز فِي َذلَِك بِالصَّ

ْيَد َدَرا■  ُم الصَّ ا فَيُْطِعُم ُكلَّ ِمْسِكيٍن نِْصَف َصاٍع ِمْن بُرٍّ أَْو يُقَوِّ ِهَم فَيَْبتَاُع بِهَا طََعامًّ

ا.)أبو حنيفة  ا ِمْن تَْمٍر أَْو َصاَع َشِعيٍر أَْو َزبِيٍب، أَْو يَُصوُم بََدَل ُكلِّ ِمْسِكيٍن يَْومًّ َصاعًّ

ا أَْو يَُصوُم بََدَل ُكلِّ  والثوري ، َوبِِه قَاَل َمالٌِك، إَّلَّ أَنَّهُ قَاَل: يُْطِعمُ  ا ُمد ًّ ]لُِكلِّ ِمْسِكيٍن[ ُمد ًّ

ا(  ُمدٍّ يَْومًّ

ا أَْو يَُصوُم بَدَ ■  ا ُمد ًّ ا فَيُْطِعُم ُمد ًّ ُم الدََّراِهُم طََعامًّ ْيُد َدَراِهَم، ثُمَّ تُقَوَّ ُم اْلَجَزاُء ََّل الصَّ َل يُقَوَّ

ا.)الشافعي(  ُكلِّ ُمدٍّ يَْومًّ

ْطَعاُم ثَََل ■  يَاُم ثَََلثَةُ أَيَّاٍم اْْلِ ثَةُ آُصَع لِِستَِّة َمَساِكيَن لُِكلِّ ِمْسِكيٍن نِْصُف َصاٍع، َوالصِّ

 فَقَْط.)أبو ثور(

ََّل بُدَّ لَهُ ِمْن اْستِْئنَاِف تَْحِكيِم َحَكَمْيِن َوََّل يَْنظَُراِن إلَى ُحْكِم َمْن َمَضى.)مالك وابن ■ 

مَّ اْختَلَفُوا فَقَاَل َمالٌِك: اْلِخيَاُر إلَى اْلَمْحُكوِم َعلَْيِه أبي ليلى والحسن بن حي والثوري ، ثُ 

يَاِم إْن َشاَء،  ْطَعاِم إْن َشاَء أَْو بِالصِّ ََّل إلَى اْلَحَكَمْيِن؛ َويَقُوُل لَهَُما: ََّل تَْحُكَما َعلَيَّ إَّلَّ بِاْْلِ

 أَْو بِاْلَجَزاِء إْن َشاَء.

: اْلِخيَاُر فِي َذلَِك إلَى َوقَاَل اْبُن أَبِي لَْيلَى، وَ  ، َواْلَحَسُن، َواْبُن َحيٍّ ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

اْلَحَكَمْيِن ََّل إلَى اْلَمْحُكوِم َعلَْيِه ، َوقَاَل َمالٌِك: ََّل يَُجوُز لِْلَحَكَمْيِن أَْن يَْحُكَما بَِغْيِر ُحْكِم 

 َمْن َمَضى.
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: إْن َكاَن ُحْكُم اْليَوْ  ِم أَْكثََر ِمْن ُحْكِم َمْن َمَضى؛ ُحِكَم بُِحْكِم اْليَْوِم، َوإِْن َكاَن قَاَل اْبُن َحيٍّ

 ُحْكُم اْليَْوِم أَقَلَّ ِمْن ُحْكِم َمْن َمَضى: ُحِكَم بُِحْكِم َمْن َمَضى(

ٌر، إْذ ⊙ لَْو َوَجَب قال المؤلف: ثُمَّ قَْوُل َمالٍِك: إنَّ اْلِخيَاَر إلَى اْلَمْحُكوِم َعلَْيِه َخطَأًّ ُمَكرَّ

ُ تََعالَى إلَْيِهَما اْلُحْكَم بِِه لَكَ  ا َجَعَل َّللاَّ اَن تَْحِكيُم َحَكَمْيِن ََّل تَِجُب طَاَعتُهَُما فِيَما َحَكَما بِِه ِممَّ

ا.  َذلَِك َعَمَلًّ فَاِسدًّ

ُ تََعالَى قَ  ْوَجْيِن فَلَْم يَْجَعْل َّللاَّ هُوا بِاْلَحَكَمْيِن بَْيَن الزَّ طُّ إلَْيِهَما فُْرقَةًّ َوََّل إيَجاَب فَإِْن َموَّ

ُ تََعالَى بَْينَهَُما فَقَْط، َوِمْنهَا أَنَّ  ْصََلَح لِيَُوفَِّق َّللاَّ  َغَراَمٍة، َوإِنََّما َجَعَل تََعالَى إلَْيِهَما اْْلِ

يَاِم، َوهََذا َخطَأٌ؛ ِْلَ  ْطَعاِم، َوالصِّ َ تََعالَى لَْم بَْعَض َمْن َذَكْرنَا َرأَى التَّْحِكيَم فِي اْْلِ نَّ َّللاَّ

 يُوِجْب التَّْحِكيَم فِي َذلَِك إَّلَّ فِي اْلَجَزاِء بِاْلهَْدِي فَقَْط هََذا هَُو نَصُّ اآْليَِة..

، أَبُو ُسلَْيَماَن(■   ََّل يَْستَأْنُِف اْلُحْكَم اْليَْوَم.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

ْيُد ِمْن النََّعِم؟َما ُهَو اْلِمْثُل الَِّذي يُْجزِ  ☆  ُئ بِِه الصَّ

، َوَعْبِد ■  ينَا َعْن ُعْثَماَن، َوُعَمَر، َوَعلِيٍّ اْلَجَزاُء بِاْلِمْثِل ِمْن النََّعِم ََّل بِاْلقِيَمِة.) ُروِّ

ِ، َواْبِن َعبَّاٍس، وَ  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوَسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص، َوَجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُمَعاِويَةَ، الرَّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  ِ ْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد َّللاَّ َواْبِن َمْسُعوٍد، َوطَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب، َوَعْبِد َّللاَّ

ُ َعْنهُْم وروى عن عطاء والنخعي ومجاهد وروى عن شريح وسعيد بن  - َرِضَي َّللاَّ

، َواْبِن أَبِي لَْيلَى، َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوُسْفيَاَن الثَّْورِ  -جبير  ، َواْبِن َحيٍّ ، َوالشَّافِِعيِّ يِّ

 َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم(

ا■ َم طََعامًّ ا ُحِكَم َعلَْيِه بِثََمنِِه فَاْشتََرى بِِه هَْديًّا فَإِْن لَْم يَِجْد قُوِّ  إذا أََصاَب اْلُمْحِرُم َصْيدًّ

فَتََصدََّق بِِه َعلَى ُكلِّ ِمْسِكيٍن نِْصُف َصاٍع، فَإِْن لَْم يَِجْد َصاَم لُِكلِّ َصاٍع يَْوَمْيِن.)النخعي 

 ومجاهد وعطاء(

ْيَد َدَراِهَم، ثُمَّ يَْبتَاُع بِتِْلَك الدََّراِهِم َما بَلَغَ ■  ُم الصَّ ا َوهَُو ُمْحِرٌم فَإِنَّهُ يُقَوِّ ْت َمْن قَتََل َصْيدًّ

بِِل، َواْلبَقَُر،  ا َوالثَّْنُي ِمْن اْْلِ أِْن فََصاِعدًّ ِمْن اْلهَْدِي َوََّل يُْجِزُئ فِي َذلَِك إَّلَّ اْلِجْذُع ِمْن الضَّ

ا.  َواْلَماِعُز، فََصاِعدًّ

هََكَذا يَْفَعُل  -َذلَِك فَإِْن َوَجَد بِتِْلَك اْلقِيَمِة هَْديَْيِن أَْو ثَََلثَةًّ أَْو أَْربََعةًّ: لَِزَمهُ أَْن يُْهِدَي ُكلَّ 

، َواْليَْربُوِع  بِّ بِِل، َواْلبَقََرِة اْلَوْحِشيَِّة، َوالضَّ فِي الظَّْبِي َوالنََّعاَمِة، َوِحَماِر اْلَوْحِش، َواْْلِ

 َواْلَحَماَمِة، َوَغْيِر َذلَِك.

ا فَأَْطَعمَ   َكَما َذَكْرنَا َعْنهُ قَْبُل. فَإِْن لَْم يَْبلُْغ قِيَمةُ َذلَِك هَْديًّا اْبتَاَع بِِه طََعامًّ

ا ،َويُْجِزُئ  -فَإِْن قَتََل فِيَلًّ لَْم يَتََجاَوْز بِاْلهَْدِي فِي َجَزائِِه َشاةًّ َواِحَدةًّ  َوَكَذلَِك إْن قَتََل قِْردًّ

يُّ إْن قَتَلَه.)أبو حنيفة(  اْلِخْنِزيُر اْلبَرِّ

ْيُد فَإِْن بَلََغْت قِيَمةُ النَّ ■  ُم الصَّ َعاَمِة أَْكثََر ِمْن بََدنٍَة لَْم يَتََجاَوْز بِهَا بََدنَةًّ َواِحَدةًّ، فَإِْن يُقَوَّ

بَلََغْت قِيَمةُ ِحَماِر اْلَوْحِش، َوثَْوِر اْلَوْحِش، َواْْلَْيِل، َواْْلَْرِويِّ أَْكثََر ِمْن بَقََرٍة لَْم يَتََجاَوْز 

الثَّْيتَِل َواْلَغَزاِل، َوالظَّْبِي، َواْْلَْرنَِب، َواْلَوبَِر، بِهَا بَقََرةًّ َواِحَدةًّ؛ فَإِْن بَلََغْت قِيَمةُ 

، َواْلِحبَاَرْي، َواْلَكَرَواِن،  ْبِسيِّ ، َواْلَحَماَمِة، َواْلَحْجلَِة، َواْلقَطَاِة، َوالدُّ بِّ َواْليَْربُوِع، َوالضَّ
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، َوالدََّجاَجِة اْلَحبَِشيَِّة، أَْكثََر ِمْن َشاٍة  َواِحَدٍة لَْم يَتََجاَوْز بِهَا َشاةًّ َواِحَدةًّ؛ فَإِْن لَْم َواْلَكَراِكيِّ

ا.)زفر صاحب أبي حنيفة َوَخالَفَهَُما أَبُو  يَْبلُْغ َشْيٌء ِمْن َذلَِك ثََمَن هَْدٍي اْبتَاَع بِِه طََعامًّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن، فََرأَيَا اْلَجَزاَء بِاْلِمْثِل َكَما قَاَل َسائِرُ   النَّاِس( يُوُسَف، َوُمَحمَّ

نَِّة؛ ِْلَنَّ ⊙ قال المؤلف: قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوُزفََر فِي َغايَِة اْلفََساِد، َوُمَخالٌِف لِْلقُْرآِن َوالسُّ

َ تََعالَى قَاَل: }فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النََّعِم{ .. َوَصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه  -َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

بُِع: َكْبٌش، َولَْم يَْجَعْل فِيهَا قِيَمةًّ، َوقَْد َوَجْدنَا قِيَمةَ اْلَحَماَمِة اْلهَاِديَِة،  -َم َوَسلَّ  فِي الضَّ

ِد يَْبلُُغ َعْشَراِت الدَّنَانِيِر، فََعلَى قَْوِل أَبِي َحنِيفَةَ يَُكوُن َجَزاُء ُكلِّ َواِحٍد  َواْلُمقِلِّيَن اْلُمَغرِّ

َوالنََّعاَمِة ِمْن اْلهَْدِي، فَهََذا َمَع  -ْدِي أَْكثََر ِمْن َجَزاِء اْلِحَماِر اْلَوْحِشيِّ ِمْنهَُما ِمْن اْلهَ 

 ِخََلِف اْلقُْرآِن تَْخلِيطٌ فَاِحٌش..

 -األحاديث واآلثار:

ْيَد فَإِْن َكاَن ِعْنَدهُ َجَزا■  ُء َذْبِحِه، فَإِْن ِمْقَسٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: إَذا أََصاَب اْلُمْحِرُم الصَّ

ا فََصاَم َمَكاَن ُكلِّ نِْصِف  َراِهُم طََعامًّ َمْت الدَّ َم َجَزاُؤهُ َدَراِهَم؛ ثُمَّ قُوِّ لَْم يَُكْن ِعْنَدهُ َجَزاٌء قُوِّ

ائِِم؛ ِْلَنَّهُ إَذا ُوِجَد الطََّعاُم ُوِجَد َجَزاُؤهُ.)ضعي ا، َوإِنََّما ُجِعَل الطََّعاَم لِلصَّ ف َصاٍع يَْومًّ

 ومثله عن ابن عمر وَّل يصح أيضا(

َعْن ُمَجاِهٍد َعْن اْبِن َعبَّاٍس ُكلُّ َشْيٍء فِي اْلقُْرآِن " أَْو " فَهَُو ُمَخيٌَّر َوُكلُّ َشْيٍء }فََمْن ■ 

ُل.٥٢٣لَْم يَِجْد{ ]البقرة:  ُل فَاْْلَوَّ  [ فَهَُو اْْلَوَّ

ا قَْوٌل آَخُر َوهَُو ■  بِِل َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَْيضًّ إْن قَتََل نََعاَمةًّ، أَْو ِحَماَر َوْحٍش فَبََدنَةٌ ِمْن اْْلِ

ْطَعاُم ُمدُّ ُمدٍّ فَقَ  ا َواْْلِ ْط، فَإِْن لَْم يَِجْد أَْطَعَم ثَََلثِيَن ِمْسِكينًّا، فَإِْن لَْم يَِجْد َصاَم ثَََلثِيَن يَْومًّ

ْم يَِجْد أَْطَعَم ِعْشِريَن ِمْسِكينًّا، فَإِْن لَْم يَِجْد َصاَم فَإِْن قَتََل أُيََّلًّ أَْو نَْحَوهُ فَبَقََرةٌ، فَإِْن لَ 

ا، فَإِْن قَتََل ظَْبيًّا فََشاةٌ، فَإِْن لَْم يَِجْد فَإِْطَعاُم ِستَِّة َمَساِكيَن، فَإِْن لَْم يَِجْد َصامَ   ِعْشِريَن يَْومًّ

 ثَََلثَةَ أَيَّاٍم.

ْوِم فِي َذلَِك َواِحٌد رَ  -َوهَُو تَابِِعيٌّ  -َعْن أَبِي ِعيَاٍض ■  َوى َعْن ُمَعاِويَةَ قَاَل: أَْكثَُر الصَّ

ا.  َوِعْشُروَن يَْومًّ

بِِل[م  767]َمْسأَلَةٌ فِي النََّعاَمِة بََدنَةٌ ِمْن اْْلِ

بِِل، َوفِي ِحَماِر اْلَوْحِش، َوثَْوِر اْلَوْحِش، َواْْلُْرِويَِّة اْلعَ  ِظيَمِة، َوفِي النََّعاَمِة بََدنَةٌ ِمْن اْْلِ

، َواْليَْربُوِع، َواْْلَْرنَِب  بِّ َواْْلُيَِّل: بَقََرةٌ، َوفِي اْلَغَزاِل، َواْلَوِعِل َوالظَّْبِي: َعْنٌز، َوفِي الضَّ

بُِع، َوفِي اْلَحَماَمِة، َوُكلِّ َما  َوأُمِّ ُحبَْيٍن َجْدٌي، َوفِي اْلَوْبِر: َشاةٌ، َوَكَذلَِك فِي اْلَوَرِل َوالضَّ

، َعبَّ  يُّ َوزُّ اْلبَرِّ ، والبلدج، َواْْلِ َوهََدَر ِمْن الطَّْيِر: َشاةٌ، َوَكَذلَِك اْلُحبَاَرى َواْلُكْرِكيُّ

، َواْلَكَرَواُن. ، َوالدََّجاُج اْلَحبَِشيُّ  َواْلبَُرُك اْلبَْحِريُّ

: }فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل مِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ َعزَّ َوَجلَّ [ فَََل ٢٥َن النََّعِم{ ]المائدة: : قَْوُل َّللاَّ

يَْخلُو اْلِمْثُل ِمْن أَْن يَُكوَن ِمْن َجِميِع اْلُوُجوِه، أَْو ِمْن َوْجٍه َواِحٍد، أَْو ِمْن أَْغلَِب اْلُوُجوِه؛ 

ْيَرْيِن فَلَْيَسا ِمْثلَْيِن فََوَجْدنَا اْلُمَماثَلَةَ ِمْن َجِميِع اْلُوُجوِه َمْعُدوَمةًّ ِمْن اْلَعالَِم ُجْملَةًّ ِْلَنَّ ُكلَّ غَ 

 فِي تََغايُِرِهَما فَبَطََل هََذا اْلقِْسُم.

ثُمَّ نَظَْرنَا فِي اْلُمَماثَلَِة ِمْن أَقَلِّ اْلُوُجوِه، َوهَُو َوْجهٌ َواِحٌد فََوَجْدنَا ُكلَّ َما فِي اْلَعالَِم ََّل 
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ِمْن َوْجٍه َوََّل بُدَّ َوهَُو اْلَخْلُق، ِْلَنَّ ُكلَّ َما فِي  تََحاَش َشْيئًّا، فَهَُو يَُماثُِل ُكلَّ َما فِي اْلَعالَمِ 

ِ تََعالَى  -اْلَعالَِم  ا.. فَلَْم يَْبَق إَّلَّ اْلقِْسُم  -َوهَُو َما ُدوَن َّللاَّ فَهَُو َمْخلُوٌق فَبَطََل هََذا اْلقِْسُم أَْيضًّ

أَْظهَِرهَا، َوإَِذا لَْم يَُكْن فِي اْلَمْسأَلَِة إَّلَّ أَْقَواٌل الثَّالُِث َوهَُو اْلُمَماثَلَةُ ِمْن أَْغلَِب اْلُوُجوِه، وَ 

؛ فَهََذا ُموَجُب اْلقُْرآِن. ا فَهَُو اْلَحقُّ بََِل َشكٍّ  َمْحُصوَرةٌ فَبَطَلَْت ُكلُّهَا إَّلَّ َواِحدًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَوَجْدنَا َرُسوَل َّللاَّ بُِع بَِكْبٍش، فََعلِْمنَا يَقِينًّا أَنَّهُ قَْد َحَكَم فِي ال -َصلَّى َّللاَّ ضَّ

إنََّما بَيََّن لَنَا أَنَّ اْلُمَماثَلَةَ إنََّما ِهَي فِي اْلقَدِّ َوهَْيئَِة اْلِجْسِم، ِْلَنَّ اْلَكْبَش  -َعلَْيِه السَََّلُم  -

بُِع  ُ َعْنهُْم .. َويُْفَدى  - َوبِهََذا َجاَء ُحْكُم السَّلَِف الطَّيِّبِ  -أَْشبَهُ النََّعِم بِالضَّ َرِضَي َّللاَّ

 اْلَمِعيُب بَِمِعيٍب ِمْثلِِه، َوالسَّالُِم بَِسالٍِم، َوالذََّكُر بِالذََّكِر َواْْلُْنثَى بِاْْلُْنثَى لِقَْولِِه تََعالَى:

لَْحفَاةُ ِهَي ِمْن صَ ٢٥}فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النََّعِم{ ]المائدة:  ، ِْلَنَّ [ .. َوالسُّ ْيِد اْلبَرِّ

ائَِم فِي اْلبَرِّ فَفِيهَا اْلَجَزاُء بَِصِغيٍر ِمْن اْلَغنَِم.  َعْيَشهَا الدَّ

ا ََّل يُفَاِرقُهُ فَهَُو ُمبَاٌح لِْلُمْحِرِم.  َوَما َكاَن َساِكنًّا فِي اْلَماِء أَبَدًّ

ينَا َعْن َعطَاٍء فِيَما َعاَش فِي اْلبَرِّ  َواْلبَْحِر؟ فِيِه: نِْصُف اْلَجَزاِء، َولَْيَس هََذا َوقَْد ُروِّ

َم َعلَْيِه َصْيَد اْلبَرِّ فَلَْيَس إَّلَّ حَ  َ تََعالَى أَبَاَح لِْلُمْحِرِم َصْيَد اْلبَْحِر َوَحرَّ َراٌم بَِشْيٍء؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

ا، َوََّل ََّل  ِ تََعالَى  - َحََلٌل َوََّل َحَراٌم أَْو َحََلٌل، َوََّل يَُجوُز أَْن يَُكوَن َحََلٌل َحَراٌم َمعًّ َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن(■  في الضبع كبش.) هَُو قَْوُل ِعْكِرَمةَ، َوالشَّافِِعيِّ

بِِل.) َوهَُو قَْوُل طَاُوٍس، َوَعطَاٍء، َوُمَجاِهٍد، َوُعرْ ■  َوةَ ْبِن فِي النََّعاَمِة: بََدنَةٌ ِمْن اْْلِ

بَْيِر، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ  ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن( -الزُّ  َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

َوََّل َشْيَء أَْشبَهُ بِالنََّعاَمِة ِمْن النَّاقَِة فِي طُوِل اْلُعنُِق، َواْلهَْيئَِة   قال المؤلف:⊙

وَرِة.  َوالصُّ

ا فِيِه بَقََرةٌ(فِي ِحَماِر اْلَوْحِش بَ ■   َدنَة.)ابراهيم وعطاء َوقَْد ُرِوَي َعْن َعَطاٍء أَْيضًّ

فِي ِحَماِر اْلَوْحِش: بَقََرةٌ، َوفِي بَقََرِة اْلَوْحِش: بَقََرةٌ.)مجاهد وعطاء ، قَاَل َعطَاٌء: ■ 

 َوى بَقََرةٌ(َوفِي اْْلَْرَوى بَقََرةٌ، َوقَاَل ُمَجاِهٌد: فِي اْلقَاِدِر اْلَعِظيِم ِمْن اْْلَرْ 

 ■)  َوفِي اْلَوْبِر: َشاةٌ.)هَُو قَْوُل َعطَاٍء، َوالشَّافِِعيِّ

: َشاةٌ.)عطاء(■  بِّ  فِي الضَّ

: ُحْفنَةٌ ِمْن طََعاٍم.)مجاهد(■  بِّ  فِي الضَّ

ُد ْبُن ا■  ، َوأَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ : َجْدٌي َراٍع .) الشَّافِِعيُّ بِّ ْلَحَسِن فِي الضَّ

 َوأَْحَمُد، َوَغْيُرهُْم(

، َوأَْحَمَد، َوأَبِي يُوُسَف، ■  فِي اْْلَْرنَِب: َعنَاٌق، َوِهَي اْلَجْدي.) َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

ِد ْبِن اْلَحَسِن، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم(  َوُمَحمَّ

ِد ْبِن اْلَحَسِن،  فِي اْليَْربُوع: َسْخلَة.) هَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ ■  َوأَْحَمَد، َوأَبِي يُوُسَف، َوُمَحمَّ

: فِيِه ُحُكوَمةٌ ، َوَعْن إْبَراِهيَم: فِيِه قِيَمتُهُ( ْهِريِّ  َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَغْيِرِهْم ، َوَعْن الزُّ

، َواْليَْربُوِع قِيَمتُهُ يُْبتَاُع بِِه طََعاٌم.)مالك(■  بِّ  فِي اْْلَْرنَِب، َوالضَّ



 

166 
 

نَّةُ، َوََّل قَْوُل َصاِحٍب، َوََّل ⊙ قال المؤلف: َوهََذا َخطَأٌ لَْم يُوِجْبهُ اْلقُْرآُن، َوََّل السُّ

 إْجَماٌع، َوََّل قِيَاٌس.

أِْن َوََّل َما ُدوَن اْلَجَذِع  فَإِْن قَالُوا: قِْسنَا َعلَى اْْلََضاِحيِّ ََّل يَُجوُز فِيِه اْلَجَذُع ِمْن َغْيِر الضَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أِْن قُْلنَا: اْلقِيَاُس بَاِطل..فَإِْن قَالُوا: قَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ ِمْن الضَّ   -َصلَّى َّللاَّ

 « .ََّل تُْجِزُئ َجَذَعةٌ َعْن أََحٍد بَْعَد أَبِي بُْرَدةَ »أَنَّهُ قَاَل: 

ْيِد قُْلنَا: نََعْم، َواَلَِّذي أَْخبََر بِهََذا هَُو الَِّذي أَْخبََرنَ  ا َعْن َربِِّه تََعالَى بِإِيَجاِب ِمْثِل الصَّ

اْلَمْقتُول ِمْن النََّعِم، َولَْيَس بَْعُض َكََلِمِه أَْولَى بِالطَّاَعِة ِمْن بَْعٍض، بَْل ُكلُّهُ فُِرَض 

ِ تََعالَى التَّْوفِيقُ  -اْستِْعَمالُهُ، َوََّل يَُجوُز تَْرُك َشْيٍء ِمْنهُ لَِشْيٍء   .َوبِاّلَِلَّ

ا َكاَن بَْعُض َما ُدوَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َولَْم يَْنهَ قَطُّ  َعْن َما ُدوَن اْلَجَذِع بِاْسِمِه؛ لَِكْن لَمَّ

 اْلَجَذِع ََّل يَقَُع َعلَْيِه اْسُم َشاٍة لَْم يُْجِز فِيَما َجاَء فِيِه النَّصُّ بِإِيَجاِب َشاٍة فَقَْط.

ا اْلَجَذَعةُ فَََل تُ  ا؛ ِْلَنَّ النَّْهَي َعْنهَا ُعُموٌم، إَّلَّ َحْيُث َوأَمَّ ْيِد أَْيضًّ ْجِزُئ فِي َجَزاِء الصَّ

أِْن،  بِِل، َواْلبَقَِر، فَقَْط، َمَع أَنَّ اْلَجَذَع ِمْن الضَّ أُوِجبَْت بِاْسِمهَا َولَْيَس َذلَِك إَّلَّ فِي َزَكاِة اْْلِ

بِِل، َواْلبَقَِر: ََّل مَ  ْيِد إنََّما يَُراَعى اْلِمْثُل فِي َواْلَماِعِز، َواْْلِ ْعنَى لُِمَراَعاتِِه فِي َجَزاِء الصَّ

وَرِة ََّل َما ََّل يُْعَرُف إَّلَّ بَْعَد فَرِّ اْْلَْسنَاِن  فََصحَّ أَنَّ اْلَجَذَعةَ ََّل تُْجِزُئ فِي  -اْلقَدِّ َوالصُّ

ْيِد  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َجَزاِء الصَّ  َوبِاّلَِلَّ

 اْلَوَرِل: َشاةٌ.)عطاء(فِي ■ 

اِة فََكَذلَِك، َوإَِّلَّ فَفِيِه، َوفِي اْلقُْنفُِذ: َجْدٌي ⊙ ا فِي ِمْقَداِر الشَّ قال المؤلف: إْن َكاَن َعِظيمًّ

 َصِغيٌر.

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْحَمَد(■  في الحمامة شاة.) قَْوُل َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 ُعبُّ الشَّاةُ فَفِيِه َشاةٌ بِهَِذِه اْلُمَماثَلَِة.)الشافعي وأبو سليمان(ُكلُّ َما يَُعبُّ َكَما تَ ■ 

فِي اْلهُْدهُِد: ِدْرهٌَم، َوفِي اْلَوْطَواِط: ثُلُثَا ِدْرهٍَم، َوفِي اْلُعْصفُوِر: نِْصُف ■ 

 ِدْرهٍَم.)عطاء(

 فِي اْلَجَراَدِة: قَْبَضةٌ ِمْن طََعاٍم.)سعيد بن المسيب وعطاء(■ 

ِد ْبِن فِي ■  ا أَْطَعَم َشْيئًّا.) قول ُمَحمَّ اْلَجَراَدِة لَْيَس فِيهَا فِي اْلَخطَأِ َشْيٌء فَإِْن قَتَلَهَا َعْمدًّ

، َوَعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد(  َعلِيٍّ

 فِي اْلَجَراَدِة قَاَل: يُْطِعُم ِكْسَرةًّ.)عكرمة(■ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ » " قَاَل: َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ا إَذا َصاَدهُ اْلُمْحِرمُ  بُِع فَقَاَل: هَُو َصْيٌد َوَجَعَل فِيِه َكْبشًّ  )صحيح(« الضَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َجَراُد ِمْن َصْيِد الْ » -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف(«)اْلبَْحرِ 

ِم َوهَُو هَالٌِك  َوفِي اْْلُْخَرى َمْيُموُن ْبُن َجابَاَن َوهَُو  -)فِي أََحِد طَِريقَْيِه أَبَا اْلُمهَزِّ

 َمْجهُوٌل(

ْنهُ اْلبَْيُض قال المؤلف: َوبِاْلِعيَاِن يََرى النَّاُس اْلَجَراَد يَبِيُض فِي اْلبَرِّ َوفِي اْلبَرِّ يَْفقُِس عَ 
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َوفِي اْلبَرِّ يَْبقَى َحتَّى يَُموَت، َوأَنَّهُ لَْو ُغِمَس فِي َماٍء َعْذٍب أَْو َمْلٍح لََماَت فِي ِمْقَداِر َما 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَُموُت فِيِه َسائُِر َحيََواِن اْلبَرِّ إَذا ُغِمَس فِي اْلَماِء، َوَرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

  يَقُوُل اْلَكِذَب؛ فََسقَطَ هََذا اْلقَْوُل بِيَقِيٍن.ََّل 

ا.)صحيح(■ بُِع َكْبشًّ ِ يَقُوُل: َحَكَم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب فِي الضَّ  عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ا.)ومثله عن ابن عباس ■  بُِع َكْبشًّ ِ ْبَن ُعَمَر َحَكَم فِي الضَّ وجابر َعْن َربَاٍح أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

 بن عبد َّللا وابن الزبير رضى َّللا عنهم(

َعْن َعطَاٍء اْلُخَراَسانِيِّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َوُعْثَماَن، َوَعلِيَّ ْبَن ■ 

بِِل.)ومثله عن اب ن عباس أَبِي طَالٍِب، َوَزْيَد ْبَن ثَابٍِت قَالُوا فِي النََّعاَمِة: بََدنَةٌ ِمْن اْْلِ

 ومعاوية رضى َّللا عنهم(

َعْن اْبِن َمْسُعوٍد فِي ِحَماِر اْلَوْحِش بََدنَةٌ أَْو بَقََرةٌ، َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس فِيِه بََدنَةٌ.)ضعيف ■ 

 َّل يصح عنهما(

قََرة َوهَُو قَْوُل َوبِِه يَقُوُل الشَّافِِعيُّ ، َوفِي الثَّْيتَِل: بَ  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي اْْلُيَِّل: بَقََرةٌ ■ 

 َجَماَعٍة ِمْن السَّلَِف.

 َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَعطَاٍء فِي اْلَغَزاِل: َشاةٌ.■ َ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف فِي الظَّْبِي: تَْيٌس.■ َ  َعْن َسْعٍد، َوَعْبِد الرَّ

: َجْديٌ ■ بِّ َراٍع . َوَعْن َزْيِد ْبِن َعْبِد  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوَزْيٍد َعْن َجابٍِر فِي الضَّ

ا. ِ، َوطَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب ِمْثلُهُ أَْيضًّ  َّللاَّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، ■  َوَعْن ُعَمَر فِي اْْلَْرنَِب: َعنَاٌق، َوِهَي اْلَجْدُي.) َوَعْن َعْبِد َّللاَّ

، َواْبِن َعبَّاٍس ِمْثلُهُ(  َوَعْمِرو ْبِن َحبَِشيٍّ

 ْن ُعَمَر، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوُمَجاِهٍد فِي اْليَْربُوع: َسْخلَةٌ، أَْو َجْفَرةٌ، َوهَُما َسَواٌء.َوعَ ■ 

 َعْن ُعَمَر، َوُعْثَماَن، َواْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن ُعَمَر فِي اْلَحَماَمِة: َشاةٌ.■ 

، َواْلُحبَاَرى■  ، َواْلقُْمِريِّ ْبِسيِّ  ، َواْلقَطَاِة، َواْلَحَجلَِة َشاةٌ َشاةٌ.َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي الدُّ

ا. َوَكَذلَِك فِي اْلَكَرَواِن، َواْبِن اْلَماِء.  قال المؤلف: َعْن َعطَاٍء فِي ُكلِّ َذلَِك ِمْثَل هََذا أَْيضًّ

 َوَعْن ُعَمَر فِي اْلَجَراَدِة: تَْمَرةٌ، َوَعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر ِمْثُل َذلَِك.■ 

 فِي اْلَجَراَدِة ِدْرهٌَم. َوَعْن َكْعبٍ ■ 

ْطَعاِم َوََّل فِي  ُ تََعالَى بِتَْحِكيٍم فِي اْلَجَزاِء ِمْن النََّعِم ََّل فِي اْْلِ قال المؤلف: إنََّما أََمَر َّللاَّ

ُ تََعالَى يَاِم، فَََل يَُجوُز التَّْحِكيُم فِي هََذْيِن اْلَعَملَْيِن، َوإِنََّما هَُو َما أََمَر َّللاَّ بِِه فِي َذلَِك  الصِّ

َوهَُو َما َذَكْرنَا قَْبُل، فَُكلُّ َما َكاَن لَهُ ِمْثٌل ِمْن ِصَغاِر النََّعِم ُجِزَي بِِه َوَما لَْم يَُكْن لَهُ ِمْثٌل 

: }أَوْ  َعْدُل  ِمْن ِكبَاِر النََّعِم َوََّل ِصَغاِرِه فَإِنََّما فِيِه فِْديَةٌ طََعاُم َمَساِكيَن َكَما قَاَل َعزَّ َوَجلَّ

ا{ ]المائدة:  ُ تََعالَى َجَزاَء َصْيٍد بِِمْثلِِه ِمْن ٢٥َذلَِك ِصيَامًّ [ ِْلَنَّ ِمْن اْلُمَحاِل أَْن يُوِجَب َّللاَّ

 النََّعِم َوهَُو ََّل ِمْثَل لَهُ ِمْنهَا.. فََوَجَب فِي اْلَجَراَدِة فََما فَْوقَهَا إلَى النََّعاَمِة، َوفِي َولَِد أَْصَغرِ 

يَاُم فَََل ِصيَاَم فِي الطَّ  ا الصِّ ْيِر إلَى ِحَماِر اْلَوْحِش: إْطَعاُم ثَََلثَِة َمَساِكيَن فَقَط ، َوأَمَّ

ْسََلِم أَقَلُّ ِمْن َصْوِم يَْوٍم، فَفِي ُكلِّ َصِغيٍر ِمْنهَا َصْوُم يَْوٍم فَقَْط؛ فَإِْن َكاَن يُْشبُِع بِِكبَِر  اْْلِ

ُ تََعالَى.ِجْسِمِه إْنَسانَْيِن أَْو ثَ   ََلثَةًّ فَأَْكثََر: فَلُِكلِّ آِكٍل َصْوُم يَْوٍم َكَما نَصَّ َّللاَّ
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َحاطَةَ  ْن َسلََف ، قُْلنَا: نَْحُن ََّل نَدَِّعي اْْلِ فَإِْن قِيَل: إنَّ هََذا قَْوٌل ََّل يُْحفَظُ َعْن أََحٍد ِممَّ

َحابَِة َجِميِعِهْم َوالتَّابِِعيَن ُكلِّهِ  ْم فََمْن بَْعَدهُْم ِمْن اْلُعلََماِء ،بَْل نَقُوُل َونَْقطَُع: أَنَّ بِأَْقَواِل الصَّ

َحاطَةَ بِأَْقَوالِِهْم فَقَْد َكَذَب َكِذبًّا ُمتَيَقَّنًّا ََّل َخفَاَء بِِه، َوََّل نُْنِكُر اْلقَْوَل بَِما أَْوَجبَهُ  َمْن ادََّعى اْْلِ

نَّةُ َوإِْن لَْم تُْعَرْف  َ تََعالَى لَْم يَقُْل اْلقُْرآُن أَْو السُّ ِرَوايَةٌ َعْن إْنَساٍن بَِعْينِِه بِِمْثِل َذلَِك؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَنَا قَطُّ َوََّل َرُسولُهُ  نَِّة َحتَّى  -َصلَّى َّللاَّ ََّل تَقُولُوا بَِما فِي اْلقُْرآِن َوالسُّ

 ا..تَْعلَُموا أَنَّ إْنَسانًّا قَاَل بَِما فِيِهمَ 

َوَعْن َكْعٍب أَنَّهُ قَاَل لُِعَمَر: يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنَّ اْلَجَراَد نَْثُر ُحوٍت يَْنثُُرهُ فِي ُكلِّ َعاٍم ■ 

تَْيِن، َوأَبَاَح أَْكلَهُ لِْلُمْحِرِم َوَصْيَدهُ.  َمرَّ

 قال المؤلف:فهذا قول.

ُعَمَر أَنِّي أََصْبت َجَراَدتَْيِن َوأَنَا ُمْحِرٌم فَقَاَل َعْن يُوُسَف ْبِن َماهََك قَاَل َكْعٌب: ُذِكَر لِ ■ 

لِي ُعَمُر: َما نََوْيت فِي نَْفِسك؟ قُْلت: ِدْرهََمْيِن، فَقَاَل ُعَمُر: تَْمَرتَاِن َخْيٌر ِمْن َجَراَدتَْيِن، 

 اْمِض لَِما نََوْيت فِي نَْفِسك.

ا  قال المؤلف: فَهََذا ُعَمُر، َوَكْعٌب: َجَعََل فِي  فَهََذا قَْوٌل آَخُر. -اْلَجَراَدِة ِدْرهَمًّ

َعْن اْْلَْسَوِد َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ قَاَل فِي ُمْحِرٍم أََصاَب َجَراَدةًّ: تَْمَرةٌ َخْيٌر ِمْن ■ 

 َجَراَدٍة.

ِ ْبنِ ■  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َعْن َعْبِد َّللاَّ َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّهُ َحَكَم  َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 فِي اْلَجَراَدِة تَْمَرةٌ.

ٍد قَاَل: أَْفتَى اْبُن َعبَّاٍس فِي َجَراَدٍة يُِصيبُهَا اْلُمْحِرُم بِأَْن يَْقِصَد ■  َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 بِقَْبَضٍة ِمْن طََعاٍم .

ِ اْلبَاِرقِيِّ عَ ■ ْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: فِي اْلَجَراَدِة إَذا َصاَدهَا اْلُمْحِرُم: عْن َعلِيِّ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 قَْبَضةٌ ِمْن طََعاٍم.

ا لَْيَس لَهُ نِدٌّ ِمْن النََّعِم: إنَّهُ ■  َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل فِي ُمْحِرٍم أََصاَب َصْيدًّ

 يُْهِدي ثََمنَهُ إلَى َمكَّةَ.

. َكْعِب اْْلَْحبَارِ ■   أَنَّ ُعَمَر َكِرهَ أَْكَل اْلَجَراِد لِْلُمْحِرِم َولَْم يَْجَعْل فِيِه َجَزاءًّ

َعْن يُوُسَف ْبِن َماهََك قَاَل: نَهَى اْبُن َعبَّاٍس َعْن أَْخِذ اْلَجَراِد فِي اْلَحَرِم قَاَل: لَْو َعلُِموا ■ 

 َما فِيِه َما أََخُذوهُ.

ِهَما بِثَََلثٍَة ِمْن اْلَغنَِم. َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َحَكمَ ■   فِي فَْرَخْي َحَماَمٍة َوأُمِّ

ْيِد َحََلٌل لِْلُمْحِرِم َوفِي اْلَحَرِم[م  777]َمْسأَلَةٌ بَْيُض النََّعاِم َوَسائِر الصَّ

ْيِد َحََلٌل لِْلُمْحِرِم َوفِي اْلَحَرِم  نِيفَةَ، َوأَبِي َوهَُو قَْوُل أَبِي حَ  -َوبَْيُض النََّعاِم َوَسائِِر الصَّ

َم  ا، َوََّل يُْقتَُل، َوإِنََّما َحرَّ ا، َوََّل يَُسمَّى َصْيدًّ ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهَما: ِْلَنَّ اْلبَْيَض لَْيَس َصْيدًّ

ُ تََعالَى َعلَى اْلُمْحِرِم قَْتَل َصْيِد اْلبَرِّ فَقَْط؛ فَإِْن َوَجَد فِيهَا فَْرَخ َميٍِّت فَََل َجَزاءَ  لَهُ، ِْلَنَّهُ  َّللاَّ

ا َولَْم يَْقتُْلهُ؛ فَإِْن َوَجَد فِيهَا فَْرَخ َحيٍّ فََماَت فََجَزاُؤهُ بَِجنِيٍن ِمْن ِمْثلِِه؛ ِْلَنَّهُ صَ  ْيٌد لَْيَس َصْيدًّ

 قَتَلَهُ.

اِة، قَاَل: ََّل  َوقَاَل َمالٌِك: فِي بَْيَضِة النََّعاَمِة: ُعْشُر اْلبََدنَِة، َوفِي بَْيَضِة اْلَحَماَمِة، ُعْشرُ  الشَّ
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 يَِحلُّ أَْكلُهُ لِْلُمْحِرِم، َوََّل لِْلَحََلِل إَذا َشَواهُ اْلُمْحِرُم أَْو َكَسَرهُ.

: فِيِه قِيَمتُهُ فَقَْط.  َوقَاَل الشَّافِِعيُّ

ا قَْوُل الشَّافِِعيِّ فََخطَأٌ لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّهُ لَْيَس صَ  ٍد: أَمَّ ا؛ َوأَْخطَأَ َخطَأًّ آَخَر قَاَل أَبُو ُمَحمَّ ْيدًّ

ا َوهَُو أَنَّهُ َجَزاُؤهُ بِثََمنِِه َواْلَجَزاُء بِالثََّمِن ََّل يُوَجُد فِي قُْرآٍن َوََّل ُسنٍَّة..  أَْيضًّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن نَْوفٍَل ■  ِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ  - أَنَّ أَْعَرابِي ًّا أَْهَدى إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا َوتَْتِميَر َوْحٍش؟ فَقَاَل لَهُ: أَْطِعْمهُ أَْهلََك فَإِنَّا ُحُرمٌ  -َعلَْيِه َوَسلََّم   ضعيف مرسل(«)بَْيضًّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َعْن َرُسوِل َّللاَّ ِمْثلُهُ َحْرفًّا  -َصلَّى َّللاَّ

 ف() ْبُن َزْيِد ْبِن ُجْدَعاَن َوهَُو َضِعيٌف(َحْرفًّا.)ضعي

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُسئَِل َعْن بَْيِض  -َصلَّى َّللاَّ

ْوٍم أَْو إْطَعاُم : فِي ُكلِّ بَْيَضٍة ِصيَاُم يَ -َعلَْيِه السَََّلُم  -نََعاٍم أََصابَهَا ُمْحِرٌم؟ فَقَاَل 

نَاِد لَْم يُْدِرْك َعائَِشةَ(«)ِمْسِكينٍ   ضعيف منقطع() أَبُو الزِّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد فِي بَْيِض النََّعاِم يُِصيبُهَا اْلُمْحِرُم قَاَل أَبُو ■  َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 يَْوٍم، أَْو إْطَعاُم ِمْسِكيٍن. ُعبَْيَدةَ: َكاَن اْبُن َمْسُعوٍد يَقُوُل فِيِه: َصْومُ 

َعْن قَتَاَدةَ أَنَّ أَبَا ُموَسى اْْلَْشَعِريَّ قَاَل: فِي ُكلِّ بَْيَضٍة ِمْن بَْيِض النََّعاِم ِصيَاُم يَْوٍم، أَْو ■ 

 إْطَعاُم ِمْسِكيٍن.

ِ ْبِن َمْسُعوٍد أَ  ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ا ،َوهَُو قَْوُل اْبِن قال المؤلف: َوهَُو قَْوُل َعْبِد الرَّ ْيضًّ

 ِسيِريَن..

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قََضى َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب فِي بَْيِض النََّعاَمِة يُِصيبُهَا اْلُمْحِرُم ■ 

ْيت َعَدَد َما أََصْبت ِمْن اْلبَْيِض فَقُلْ  ت: هََذا تُْرِسُل اْلفَْحَل َعلَى إبِلِك فَإِْذ تَبَيََّن لِقَاُحهَا َسمَّ

 . هَْدٌي ثُمَّ لَْيَس َعلَْيك َضَماُن َما فََسَد. قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: فََعِجَب ُمَعاِويَةُ ِمْن قََضاِء َعلِيٍّ

وِق  قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: لَْم يَْعَجْب ُمَعاِويَةُ ِمْن َعَجٍب َما هَُو إَّلَّ َما يُبَاُع بِِه اْلبَْيُض فِي السُّ

 يُتََصدَُّق بِِه.

: أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل فِي بَْيِض النََّعاِم: قِيَمتُهُ. أَْو ثََمنُهُ.■   َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

. ، َوالشَّافِِعيِّ ْهِريِّ ، َوالزُّ ، َوالشَّْعبِيِّ  قال المؤلف: َوهَُو قَْوُل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: فِي ُكلِّ بَْيَضتَْيِن ِدْرهٌَم. عن َعطَاٍء في بيض الحمام قَاَل: إنَّ ■

 َعْن َعطَاٍء َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: فِي ُكلِّ بَْيَضٍة ِمْن بَْيِض َحَماِم َمكَّةَ ِدْرهٌَم .■ 

َل ُعبَْيُد ْبُن قال المؤلف: َوهَُو قَْوُل َعطَاٍء؛ َوقَاَل: فَإِْن َكاَن فِيهَا فَْرٌخ فَِدْرهٌَم ، وقَا

ُعَمْيٍر: بِنِْصِف ِدْرهٍَم طََعاٌم َويَتََصدَُّق بِِه.. َوَعْن قَتَاَدةَ قَاَل فِي بَْيِض َحَماِم َمكَّةَ: ِدْرهٌَم 

: فِيِه ثََمنُهُ  ْهِريُّ : ُمدٌّ ، قَاَل َمْعَمٌر: َوقَاَل الزُّ َوهَُو  -َوفِي بَْيَضٍة ِمْن بَْيِض َحَماِم اْلِحلِّ

.قَْوُل   الشَّافِِعيِّ

 َعْن ُخَصْيٍف َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل فِي اْلبَْيَضِة: ِدْرهٌَم .■ 
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 777/772اْلَحَراِم[م ]َمْسأَلَةٌ ََل يُْجَزى اْلَهْدُي إَلَّ ُموقَفًا ِعْنَد اْلَمْسِجدِ 

يُْنَحُر بَِمكَّةَ أَْو بِِمنًّى لِقَْوِل  َوََّل يُْجَزى اْلهَْدُي فِي َذلَِك إَّلَّ ُموقَفًّا ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ثُمَّ 

ِ تََعالَى: }يَْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم هَْديًّا بَالَِغ اْلَكْعبَِة{ ]المائدة:   [ .٢٥َّللاَّ

َ تََعالَى لَْم يَُحدَّ لَهَُما َموْ  يَاُم فََحْيُث َشاَء، ِْلَنَّ َّللاَّ ْطَعاُم َوالصِّ ا اْْلِ ا.َمْسأَلَةٌ:َوأَمَّ  ِضعًّ

 773]َمْسأَلَةٌ َصْيُد اْلبَْحر لِْلُمْحِرِم[م

َوَصْيُد ُكلِّ َما َسَكَن اْلَماَء ِمْن اْلبَِرِك، أَْو اْْلَْنهَاِر، أَْو اْلبَْحِر، أَْو اْلُعيُوِن أَْو اآْلبَاِر َحََلٌل 

ِ تََعالَى: }أُِحلَّ لَُكْم صَ  ا لَُكْم لِْلُمْحِرِم َصْيُدهُ َوأَْكلُهُ، لِقَْوِل َّللاَّ ْيُد اْلبَْحِر َوطََعاُمهُ َمتَاعًّ

ا{ ]المائدة:  َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحُرمًّ يَّاَرِة َوُحرِّ  [ .٢٣َولِلسَّ

َوقَاَل تََعالَى: }َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن هََذا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُهُ َوهََذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن 

ا طَِري ًّا{ ]فاطر:  ُكلٍّ  ا، َوَحتَّى ٥٢تَأُْكلُوَن لَْحمًّ [ فََسمَّى تََعالَى ُكلَّ َماٍء َعْذٍب أَْو ِمْلٍح بَْحرًّ

 لَْو لَْم تَأِْت هَِذِه اآْليَةُ لََكاَن َصْيُد اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوالنَّْهِر َوُكلِّ َما َذَكْرنَا َحََلَّلًّ بََِل ِخََلفٍ 

 .بِنَصِّ اْلقُْرآِن.

 777]َمْسأَلَةٌ َما أُِصيَب فِي َحَرِم َمكَّةَ أَْو فِي َحَرِم اْلَمِدينَِة[م

َواْلَجَزاُء َواِجٌب َكَما َذَكْرنَا َسَواٌء َسَواٌء فِيَما أُِصيَب فِي َحَرِم َمكَّةَ، أَْو فِي َحَرِم اْلَمِدينَِة 

ِ تََعالَى: ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم َوَمْن قَتَلَهُ ِمْنُكْم  أََصابَهُ َحََلٌل، أَْو ُمْحِرٌم؛ لِقَْوِل َّللاَّ }َّل تَْقتُلُوا الصَّ

ا فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النََّعِم{ ]المائدة:  دًّ  [ اآْليَةَ.٢٥ُمتََعمِّ

أَنَّ »َصحَّ فََمْن َكاَن فِي َحَرِم َمكَّةَ، أَْو فِي َحَرِم اْلَمِدينَِة فَاْسُم " َحَرٍم " يَقَُع َعلَْيِه.. َوقَْد 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ تَاِن بِهَا  -َصلَّى َّللاَّ َم َما بَْيَن ََّلبَتَْي اْلَمِدينَِة َوهَُما َحرَّ َحرَّ

 « .َمْعُروفَتَاِن، َوَحَرُم اْلَمِدينَِة َمْعُروٌف َكَحَرِم َمكَّةَ 

 -أقوال الفقهاء:

،  قول المؤلف هو قول:ابن أبي ليلى و اْبنِ ■ ِد ْبِن إْبَراِهيَم النَّْيَسابُوِريِّ أَبِي ِذْئٍب، َوُمَحمَّ

 َوبَْعِض ِكبَاِر أَْصَحاِب َمالٍِك.

 ََّل َجَزاَء فِي حرم المدينة.)أبو حنيفة ومالك(■ 

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ يَْلَعُب فَإَِذا َرأَى َرُسوَل  َكاَن لَهُ َوْحٌش فََكانَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ  ضعيف(«)قَبَعَ  -َصلَّى َّللاَّ

، ثُمَّ أُْدِخَل  ْيَد إَذا ِصيَد فِي اْلِحلِّ ةٌ، ِْلَنَّ الصَّ قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ لََما َكانَْت فِيِه ُحجَّ

 فِي اْلَحَرِم َحلَّ ِمْلُكهُ ..

َد قَْتَل َصْيٍد فِي اْلِحلِّ َوُهَو فِي اْلَحَرِم[م]َمْسأَلَةٌ تَعَ   777مَّ

ْيَد َوهَُو َحرَ  َد قَْتَل َصْيٍد فِي اْلِحلِّ َوهَُو فِي اْلَحَرِم فََعلَْيِه اْلَجَزاُء ِْلَنَّهُ قَتََل الصَّ ٌم، َوَمْن تََعمَّ

ْيُد فِي اْلَحَرِم َواْلقَاتُِل فِي اْلِحلِّ فَهُوَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ َوََّل يُْؤَكُل َذلَِك  فَإِْن َكاَن الصَّ َعاٍص ّلِِلَّ

ا ِعْصيَانُهُ َواْلَمْنُع ِمْن  ا َوأَمَّ ا ُسقُوطُ اْلَجَزاِء فَِْلَنَّهُ لَْيَس َحَرمًّ ْيُد َوََّل َجَزاَء فِيِه؛ أَمَّ الصَّ

ْيِد فَِْلَنَّهُ ِمْن َصْيِد اْلَحَرِم َولَْم يَأِْت فِيِه َجَزاٌء إنَّ  َما َجاَء تَْحِريُمهُ فَقَْط؛ َوإِنََّما َجاَء أَْكِل الصَّ

ا..  اْلَجَزاُء َعلَى اْلقَاتِِل إَذا َكاَن َحَرمًّ
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اِمي فِي اْلَحَرِم فََعلَْيِه  ، َوالرَّ ا فِي اْلِحلِّ ينَا َعْن َعطَاٍء، َوقَتَاَدةَ: َمْن َرَمى َصْيدًّ )و(ُروِّ

 اْلَجَزاُء..

 -األحاديث واآلثار:

ِ »اٍس قَاَل: َعْن اْبِن َعبَّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ يَْوَم اْفتَتََح َمكَّةَ فََذَكَر  -َصلَّى َّللاَّ

 ُ َمهُ َّللاَّ ا فِيِه: هََذا بَلٌَد َحرَّ يَْوَم َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض، َوهَُو َحَراٌم  -َعزَّ َوَجلَّ  -َكََلمًّ

ِ إلَى يَوْ   صحيح(«)ِم اْلقِيَاَمِة ََّل يُْعَضُد َشْوُكهُ َوََّل يُنَفَُّر َصْيُدهُ بُِحْرَمِة َّللاَّ

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص َعْن َرُسوِل َّللاَّ إنِّي »: " أَنَّهُ قَاَل: -َصلَّى َّللاَّ

ُم َما بَْيَن ََّلبَتَْي اْلَمِدينَِة أَْن يُْقطََع ِعَضاهُهَا أَ   صحيح(«)ْو يُْقتََل َصْيُدهَاأَُحرِّ

■ ِ ِ ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِصٍم: " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َعْبِد َّللاَّ إنَّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َم إْبَراِهيُم مَ  ْمُت اْلَمِدينَةَ َكَما َحرَّ َم َمكَّةَ َوَدَعا ِْلَْهلِهَا َوإِنِّي َحرَّ   صحيح(«)كَّةَ إْبَراِهيَم َحرَّ

ْيد[م  777]َمْسأَلَةٌ اْلقَاِرُن َواْلُمْعتَِمُر َواْلُمتََمتُِّع َسَواٌء فِي َجَزاِء قَْتَل الصَّ

َواْلقَاِرُن، َواْلُمْعتَِمُر، َواْلُمتََمتُِّع: َسَواٌء فِي اْلَجَزاِء فِيَما َذَكْرنَا َسَواٌء فِي ِحلٍّ أََصابُوهُ، أَْو 

 فِي ُكلِّ َذلَِك َجَزاٌء َواِحٌد . إنََّما -فِي َحَرٍم 

 -أقوال الفقهاء:

■.  قول المؤلف َهَُو قَْوُل: َمالٍِك؛ َوالشَّافِِعيِّ

و إْن قَتََل اْلُمِحلُّ  -َعلَى اْلقَاِرِن َجَزاَءاِن فَإِْن قَتَلَهُ فِي اْلَحَرِم َوهَُو ُمْحِرٌم فََجَزاٌء َواِحٌد ■

ا فِي اْلَحَرِم فَإِنََّما  َدقَةُ فَقَْط، َوََّل يُْجِزئُهُ ِصيَاٌم .)أبو حنيفة(َصْيدًّ  فِيِه اْلهَْدُي، أَْو الصَّ

 776]َمْسأَلَةٌ اْشتََرَك َجَماَعةٌ فِي قَْتِل َصْيٍد َعاِمِديَن[م

 َجَزاٌء َواِحٌد فَإِْن اْشتََرَك َجَماَعةٌ فِي قَْتِل َصْيٍد َعاِمِديَن لَِذلَِك ُكلُّهُْم، فَلَْيَس َعلَْيِهْم ُكلِِّهْم إَّلَّ 

ِ تََعالَى: }فََجَزاٌء ِمْثُل َما قَتََل ِمَن النََّعِم{ ]المائدة:  ْيِد إَّلَّ ٢٥لِقَْوِل َّللاَّ [ فَلَْيَس فِي الصَّ

ِمْثلُهُ ََّل أَْمثَالُهُ.. َواْحتَجَّ بَْعُض َمْن َرأَى َعلَى ُكلِّ َواِحٍد َجَزاٌء بِأَْن قَاَل: ِهَي َكفَّاَرةٌ، فََكَما 

َعلَى ُكلِّ قَاتِِل َخطَأٍ إَذا اْشتََرُكوا فِي َدِم اْلُمْؤِمِن َكفَّاَرةٌ، َوَعلَى ُكلِّ َحانٍِث إَذا اْشتََرُكوا 

ا َكاَن َعلَْيِهْم ُكلِِّهْم ِديَةٌ  -فِي فِْعٍل َواِحٍد َكفَّاَرةٌ فَهََذا ِمْثلُهُ  فََعاَرَضهُْم اآْلَخُروَن بِأَنَّهُ لَمَّ

 َذلَِك َعلَْيِهْم َجَزاٌء َواِحٌد َوإِْطَعاٌم َواِحٌد.َواِحَدةٌ فَكَ 

ِحيُح أَنَّ أَْمَواَل النَّاِس َمْحظُوَرةٌ فَََل يَُجوُز  َوهََذا قِيَاٌس َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، َوالصَّ

ْطَعامُ   َكَذلَِك. إْلَزاُمهُْم َغَراَمةًّ بَِغْيِر نَصٍّ َوََّل إْجَماٍع، فَاْلَجَزاُء بَْينَهُْم َواْْلِ

ْوَم ََّل يُْشتََرُك فِ  يَاُم ُكلُّهُ ِْلَنَّ الصَّ يَاُم فَإِْن اْختَاُروهُ: فََعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم الصِّ ا الصِّ يِه َوأَمَّ

ِه إَّلَّ َوََّل يُْمِكُن َذلَِك، بِِخََلِف اْْلَْمَواِل ، فَإِْن اْختَلَفُوا: فََمْن اْختَاَر ِمْنهُْم اْلَجَزاَء لَْم يُْجزِ 

ْطَعاَم لَْم يُْجِزِه أَقَلُّ ِمْن ثَََلثَِة َمَساِكيَن، ِْلَنَّهُ  -بِِمْثٍل َكاِمٍل ََّل بِبَْعِض ِمْثٍل  َوَمْن اْختَاَر اْْلِ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َكاَن يَُكوُن ِخََلَف النَّصِّ   َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

؛ قول المؤلف هو قول: َعطَاٍء، َوالزُّ ■ ِد ْبِن َعلِيٍّ ، َوُمَحمَّ ، َوُمَجاِهٍد، َوالنََّخِعيِّ ْهِريِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن. ، َوالشَّافِِعيِّ اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن، َواْْلَْوَزاِعيِّ ، َوَحمَّ  َواْلَحاِرِث اْلُعْكلِيِّ

، َوسَ ■ ِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، على كل واحد منهم جزاء.)َ مالك وُرِوَي َعْن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ
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 َوالشَّْعبِي والنخعي والحارث العكلي ِّ(

ا اْلُمْحِرُموَن فََسَواٌء أََصابُوهُ فِي اْلَحَرِم، أَْو اْلِحلِّ َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم َجَزاٌء َكاِمٌل، ■  أَمَّ

ْيَد فِي اْلَحَرِم فََعلَ  ا يُِصيبُوَن الصَّ ا اْلَحََلََّلِن فََصاِعدًّ  ْيِهْم ُكلِِّهْم َجَزاٌء َواِحٌد.)أبو حنيفة(َوأَمَّ

 -اآلثار:

ا َوهُْم ُمْحِرُموَن فََسأَلُوا اْبَن ُعَمَر؟ فَقَاَل: اْذبَُحوا ■  بَْيِر قَتَلُوا َضبُعًّ أَنَّ َمَوالَِي َِّلْبِن الزُّ

ا فَقَالُوا َعْن ُكلِّ إْنَساٍن ِمنَّا؟ فَقَاَل: بَْل َكْبٌش َواِحٌد َجِميَعكُ   ْم.َكْبشًّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: َوََّل يُْعَرُف لَهُ ِمْن الصَّ  ُمَخالٌِف. -َرِضَي َّللاَّ

ٍة[م ةً بَْعَد َمرَّ ْيَد َمرَّ  777َمْسأَلَةٌ اْلُمْحِرم إَذا قَتََل الصَّ

ٍة َجَزاٌء َولَْيَس  ٍة فََعلَْيِه لُِكلِّ َمرَّ ةًّ بَْعَد َمرَّ ْيَد َمرَّ ِ تََعالَى: }َوَمْن َعاَد َوَمْن قَتََل الصَّ قَْوُل َّللاَّ

ُ ِمْنهُ{ ]المائدة:  َ تََعالَى لَْم يَقُْل: ََّل َجَزاَء ٢٥فَيَْنتَقُِم َّللاَّ [ بُِمْسقٍِط لِْلَجَزاِء َعْنهُ ِْلَنَّ َّللاَّ

ا، فَهَُو َعلَى ُكلِّ  ْيِد َعْمدًّ قَاتٍِل َمَع النِّْقَمِة َعلَى  َعلَْيِه، بَْل قَْد أَْوَجَب اْلَجَزاَء َعلَى اْلقَاتِِل لِلصَّ

 اْلَعائِِد .

ْيَد[م  777]َمْسأَلَةٌ لِْلُمْحِرِم َذْبُح َما َعَدا الصَّ

َوزِّ اْلُمتََملَِّك،  ا يَأُْكلُهُ النَّاُس ِمْن الدََّجاِج، َواْْلِ ْيَد ِممَّ َوَحََلٌل لِْلُمْحِرِم َذْبُح َما َعَدا الصَّ

بِِل، َواْلبَقَِر، َواْلَغنَِم، َواْلَخْيِل، َوُكلِّ َما لَْيَس َواْلبَُرِك اْلُمتََملَِّك، وَ  اْلَحَماِم اْلُمتََملَِّك، َواْْلِ

ا  ْمهُ؛  -اْلِحلُّ َواْلَحَرُم َسَواٌء  -َصْيدًّ َوهََذا ََّل ِخََلَف فِيِه ِمْن أََحٍد َمَع أَنَّ النَّصَّ لَْم يَُحرِّ

ا َمَع أَنَّ النَّصَّ لَْم يَْمنَْع ِمْن َوَكَذلَِك يَْذبَُح ُكلَّ َما َذَكْرنَا ا ْلَحََلُل فِي اْلَحَرِم بََِل ِخََلٍف أَْيضًّ

 َذلِكَ 

 ٨٢٠]َمْسأَلَةٌ اْلُمْحِرم إَذا قَتََل َما لَْيَس بَِصْيٍد[م

لَْيَس بَِصْيٍد ِمْن  َوَجائٌِز لِْلُمْحِرِم فِي اْلِحلِّ َواْلَحَرِم، َولِْلُمِحلِّ فِي اْلَحَرِم َواْلِحلِّ قَْتُل ُكلِّ َما

بَاِع، َواْلقَْمِل، َواْلبََراِغيِث، َوقِْرَداِن بَِعيِرِه أَْو َغْيِر بَِعيِرِه، َواْلَحلَ  ِم اْلَخنَاِزيِر، َواْْلُْسِد َوالسِّ

 َكَذلَِك.

ِب، َواْلِكََلِب اْلَعقُوَرِة، َونَْستَِحبُّ لَهُْم قَْتَل اْلَحيَّاِت، َواْلفِْئَراِن، َواْلِحَدأِ َواْلِغْربَاِن، َواْلَعقَارِ 

َوََّل َجَزاَء فِي َشْيٍء ِمْن  -ِصَغاُر ُكلِّ َذلَِك َوِكبَاُرهُ َسَواٌء، َوَكَذلَِك اْلَوَزُغ َوَسائُِر اْلهََوامِّ 

 ُكلِّ َما َذَكْرنَا َوََّل فِي اْلقَْمِل.

أَْو ُضْفَدٍع، أَْو نَْمٍل: فَقَْد َعَصى َوََّل  فَإِْن قَتََل َما نُِهَي َعْن قَْتلِِه ِمْن هُْدهٍُد، أَْو ُصَرٍد،

 َجَزاَء فِي َذلَِك.

َ تََعالَى أَبَاَح قَْتَل َما َذَكْرنَا، ثُمَّ لَْم يَْنهَ اْلُمْحِرَم إَّلَّ َعْن قَْتِل -بُْرهَاُن َما َذَكْرنَا  : أَنَّ َّللاَّ

ْيِد فَقَْط، َوََّل نَهَى إَّلَّ َعْن َصْيِد اْلَحَرِم فَ  ْيِد فَقَْط.الصَّ  قَْط، َوََّل َجَعَل اْلَجَزاَء إَّلَّ فِي الصَّ

َم َما لَْم يَأِْت النَّصُّ بِتَْحِريِمِه، أَْو َجَعَل َجَزاءًّ فِيَما لَْم يَأِْت النَّصُّ بِاْلَجَزاِء فِيِه:  فََمْن َحرَّ

...ُ يِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ َع فِي الدِّ  فَقَْد َشرَّ

 -:أقوال الفقهاء

قول المؤلف هو قول:الشافعي إَّلَّ فِي الثَّْعلَِب فَإِنَّ الشافعُي َرأَى فِيِه اْلَجَزاَء ، والقمل ■
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 رأى فيه إطعام لقمة.

ََّل يَْقتُُل اْلُمْحِرُم َشْيئًّا ِمْن اْلَحيََواِن إَّلَّ اْلَكْلَب اْلَعقُوَر، َواْلَحيَّةَ، َواْلَعْقَرَب، َواْلِحَدأَةَ، ■ 

، َواْلُغَرا بُّ ا اْْلََسُد، َوالنَِّمُر، َوالسَّبُُع، َوالدُّ ْئَب فَقَْط، َوََّل َجَزاَء َعلَْيِه فِيهَا ، فَأَمَّ َب، َوالذِّ

َواْلِخْنِزيُر، َوَسائُِر ِسبَاِع َذَواِت اْْلَْربَِع، َوَجِميُع ِسبَاِع الطَّْيِر فَفِيهَا اْلَجَزاُء إَّلَّ أَْن تَُكوَن 

َجَزاَء َعلَْيِه فِيهَا، َوَجَزاُؤهَا ِعْنَدهُ اْْلَقَلُّ ِمْن قِيَمِة ُكلِّ َذلَِك أَْو َشاةٌ، َوََّل اْبتََدأَْتهُ فَََل 

يَتََجاَوُز بَِجَزاِء َشْيٍء ِمْن َذلَِك َشاةًّ َواِحَدةًّ، َويَْقتُُل اْلقِْرَداَن َعْن بَِعيِرِه َوََّل َشْيَء َعلَْيِه، 

َل، فَإِْن  ، َواْلبَُعوِض، َوََّل َوََّل يَْقتُُل اْلقُمَّ قَتَلَهَا أَْطَعَم َشْيئًّا، َولَهُ قَْتُل اْلبُْرُغوِث، َوالذَّرِّ

 َجَزاَء فِي َذلَِك.)أبو حنيفة(

بَاُع أَْو لَْم تَْبتَِدْئهُ َعلَْيِه اْلَجَزاُء فِيَما قَتََل ِمْنهَا.)زفر(■   َسَواٌء اْبتََدأَْت اْلُمْحِرَم السِّ

ِرُم اْلَحيَّةَ، َوََّل اْلَوَزَغ، َوََّل َشْيئًّا َغْيَر اْلِحَدأَِة، َواْلُغَراِب، َواْلَكْلِب ََّل يَْقتُُل اْلُمحْ ■ 

 اْلَعقُوِر، َواْلفَأَْرِة َواْلَعْقَرِب.)الطحاوي(

يَّةَ، يَْقتُُل اْلُمْحِرُم اْلفَأَْرةَ، َواْلَعْقَرَب، َواْلِحَدأَةَ، َواْلُغَراَب، َواْلَكْلَب اْلَعقُوَر، َواْلحَ ■ 

َوَجِميَع ِسبَاِع َذَواِت اْْلَْربَِع، و يَكِرهَ قَْتَل اْلُغَراِب، َواْلِحَدأَِة، إَّلَّ أَْن يُْؤِذيَاهُ ، َوََّل يَُجوُز 

، َوفِيِهَما اْلَجَزاُء َعلَى َمْن قَتَلَهَُما، إَّلَّ إْن اْبتََدآهُ بِاْْلَ  َذى لَهُ قَْتُل الثَّْعلَِب، َوََّل اْلِهرِّ اْلَوْحِشيِّ

بَاِع أَْصَلًّ َوََّل قَْتُل اْلَوَزِغ، َوََّل قَْتُل اْلبَُعوِض، َوََّل قِْرَداِن  ، َوََّل يَُجوُز لَهُ قَْتُل ِصَغاِر السِّ

ةًّ، فَإِْن قَتَلَهُ أَْطَعَم َشْيئًّا، َوََّل يَْقتُُل َشْيئًّا ِمْن ِسبَاِع الطَّْيِر، فَإِْن فََعَل فَفِيهَا  بَِعيِرِه َخاصَّ

 اُء، َولَهُ قَْتُل اْلقَُراِد إَذا َوَجَدهُ َعلَى نَْفِسِه.اْلَجزَ 

َوََّل يَُجوُز لَهُ قَْتُل ِصَغاِر اْلِغْربَاِن، َوََّل ِصَغاِر اْلِحَدأَِة؛ َواْختُلَِف َعْنهُ فِي ِصَغاِر اْلفِْئَراِن 

َل، فَإِْن قَتَلَهَا أَ   ْطَعَم َشْيئًّا.)مالك(أَيَْقتُلُهَا أَْم ََّل؟ قَاَل: َوََّل يَْقتُُل اْلقُمَّ

ْقِر، ■  َخِم َواْلُعقَاِب، َوالصَّ اقَتِّْل اْلِحَدأَةَ، َواْرِم اْلُغَراَب، َوََّل تَْقتُْلهُ ،و ََّل َشْيَء فِي الرَّ

 َواْلِحَدأِ، يُِصيبُهَا اْلُمْحِرُم.)مجاهد(

 ََّل يَْقتُُل اْلُمْحِرُم اْلفَأَْرةَ.)النخعي(■ 

بَاعِ ■  َوََّل بَأَْس بِأَْن يَْقتَُل  -َما َعَدا َعلَْيك َوَما لَْم يَْعُد َعلَْيك َوأَْنَت ُمْحِرٌم  اُْقتُْل ِمْن السِّ

، َوالنَّْسر وليس في الزنبور جزاء، ويقتل الوزغ  يَّ نَّْوَر اْلبَرِّ ْئَب، َوالسِّ اْلُمْحِرُم: الذِّ

 َت ُمْحِرٌم فَََل ُغْرَم َعلَْيك فِيِه.)عطاء(والذباب في الحرَم ، ُكلُّ َما ََّل يُْؤَكُل فَإِْن قَتَْلته َوأَنْ 

ا النَّْسُر فَفِيِه اْلَجَزاُء؛ ِْلَنَّهُ َصْيٌد َحََلٌل أَْكلُهُ؛ إْذ لَْم يُنَصَّ َعلَى ⊙ قال المؤلف: أَمَّ

 تَْحِريِمِه.

ا.)ابن أبي نجيح(■   الثَّْعلََب َسبٌُع، َّْل يَُكوَن فِيِه َجَزاٌء، وَّل يَُكوَن َصْيدًّ

يَْعنِي  -أُبَالِي لَْو قَتَْلت ِعْشِريَن ُذبَابَةًّ َوأَنَا ُمْحِرٌم، َوأَنَّهُ ََّل بَأَْس بِقَْتِل اْلبَقِّ لِْلُمْحِرِم  َما■ 

 اْلبَُعوَض وكذلك القمل.)سعيد بن جبير(

 -األحاديث واآلثار:

ِ َما نَْقتُُل ِمْن الدََّوابِّ »َعْن اْبِن ُعَمَر قِيَل: ■  إَذا أَْحَرْمنَا؟ قَاَل: َخْمٌس ََّل  يَا َرُسوَل َّللاَّ

: اْلِحَدأَةُ، َواْلُغَراُب، َواْلَعْقَرُب، َواْلفَأَْرةُ، َواْلَكْلُب  ُجنَاَح َعلَى َمْن قَتَلَهُنَّ

 صحيح(«)اْلَعقُورُ 
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ُ تََعالَى َرُسولَهُ  ُ َعلَْيِه وَ  -قال المؤلف: فَقَاَل قَائِلُوَن: قَْد أََمَر َّللاَّ بِاْلبَيَاِن  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

بِهَِذِه اْلَخْمِس، َوأَْخبََر أَنَّهُ ََّل ُجنَاَح  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوُسئَِل: َماَذا يَْقتُُل اْلُمْحِرُم؟ فَأََجابَهُْم 

ْحَراِم، فَلَْو َكاَن هُنَالَِك َساِدٌس لَبَيَّنَهُ  َوَحاَشا لَهُ  -ََلُم َعلَْيِه السَّ  -فِي قَْتلِِهنَّ فِي اْلَحَرِم َواْْلِ

.. يِن ُسئَِل َعْنهُ، فََصحَّ أَنَّ َما َعَدا هَِذِه اْلَخْمَسةَ ََّل يَُجوُز قَْتلُهُنَّ  ِمْن أَْن يُْغفَِل َشْيئًّا ِمْن الدِّ

ْحَراِم َواْلَحَرِم قَْتَل ال-فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك  َم فِي اْْلِ َ تََعالَى إنََّما َحرَّ ْيِد، َوَجَعَل : فََوَجْدنَا َّللاَّ صَّ

 َعلَى َمْن قَتَلَهُ َوهَُو َحَرٌم بِاْلَعْمِد اْلَجَزاَء، فََوَجَب اْلقَْوُل بَِذلَِك.

 ِ قَْد أَْخبََر بِأَنَّ اْلُمْحِرَم يَْقتُُل اْلَخْمَس اْلَمْذُكوَراِت،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَوَجْدنَا َرُسوَل َّللاَّ

 لِِهنَّ فِي َحَرٍم، أَْو إْحَراٍم فََوَجَب اْلقَْوُل بَِذلَِك.َوأَنَّهُ ََّل ُجنَاَح فِي قَتْ 

ا  ا لَْيَس َصْيدًّ : فََوَجْدنَا اْلَكََلَم فِيِهَما فِي -ثُمَّ نَظَْرنَا فِيَما َعَدا اْلَخْمَس اْلَمْذُكوَراِت ِممَّ

أَْم ََّل؟ فَنَظَْرنَا فِي إيَجاِب اْلَجَزاِء  َمْوِضَعْيِن أََحُدهَُما: قَْتلُهَا، َوالثَّانِي: هَْل فِي قَْتلِهَا َجَزاءٌ 

: فََوَجْدنَاهُ بَاِطَلًّ ََّل إْشَكاَل فِيِه، ِْلَنَّهُ لَْيَس فِي هََذا اْلَخبَِر َدلِيٌل َعلَى إيَجاِب -فِي َذلَِك 

يِن َجَزاٍء فِي َذلَِك أَْصَلًّ َوََّل َشْيٌء ِمْن النُُّصوِص ُكلِّهَا؛ فََكاَن اْلقَْوُل بَِذلَِك شَ  ا فِي الدِّ ْرعًّ

ُ تََعالَى..ثُمَّ نَظَْرنَا فِي قَْتلِهَا   -: فََوَجْدنَا َمْن َمنََع ِمْنهُ يَقُوُل: اْقتَِصاُر النَّبِيِّ -لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا يَْقتُُل اْلُمْحِرُم َعلَى هَِذِه  -َصلَّى َّللاَّ اْلَخْمِس َدلِيٌل َعلَى َجَواِب السَّائِِل َعمَّ

َغْيَر ُمْستَْوِعٍب  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعلَى أَنَّ َما َعَداهَا بِِخََلفِهَا؟ َولَْوََّل َذلَِك لََكاَن َكََلُمهُ 

اُر لَِجَواِب السَّائِِل َوََّل ُمبَيٍِّن لَهُ ُحْكَم َما َسأََل َعْنهُ.. َوَوَجْدنَا َمْن أَبَاَح قَْتلَهَا يَقُوُل: اْقتِصَ 

َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَرِّ مَ  ةًّ بِقَْولِِه تََعالَى: }َوُحرِّ ْيِد َخاصَّ ِ تََعالَى َعلَى اْلَمْنِع ِمْن قَْتِل الصَّ ا َّللاَّ

ْيِد فِي َذلِك.. فََكاَن هََذاِن  ْيَد بِِخََلِف الصَّ ا{ َدلِيٌل َعلَى أَنَّ َما َعَدا الصَّ ُدْمتُْم ُحُرمًّ

ُل َما نَقُوُل: أَنَّ اْليَقِيَن ِمْن ُكلِّ ُمْسلٍِم قَْد اَِّلْستِْدََّلََّلِن  ُمتَقَابِلَْيِن فَََل بُدَّ ِمْن النَّظَِر فِيِهَما؟ فَأَوَّ

 ِ َ تََعالَى قَْد بَيََّن لَنَا َما أَْلَزَمنَا، َوأَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصحَّ بِأَنَّ َّللاَّ قَْد  -َصلَّى َّللاَّ

هُ َعلَْينَا َربُّنَا تََعالَى َونَبِيُّنَا بَيَّ  ُ تََعالَى، َولَْم يَُجْز لَنَا تََعدِّي َما نَصَّ َعلَْيِه  -َن لَنَا َما أَْلَزَمنَا َّللاَّ

ََلُم  ْيِد َولَْيَس فِيهَا ُحْكُم َغْيِرِه ََّل بِتَْحِريٍم، َوََّل بِإِبَ -السَّ اَحٍة، ، فََوَجْدنَا اآْليَةَ فِيهَا ُحْكُم الصَّ

ْحَراِم  َوَوَجْدنَا اْلَخبََر الَِّذي فِيِه ِذْكُر اْلَخْمِس اْلَمْحُضوِض َعلَى قَْتلِهَا فِي اْلَحَرِم َواْْلِ

َواْلِحلِّ لَْيَس فِيِه ُحْكُم َغْيِرهَا ََّل بِتَْحِريٍم، َوََّل بِإِبَاَحٍة؛ فَلَْم يَُجْز أَْن يَُضاَف إلَى هَِذِه اآْليَِة 

َذا اْلَحِديِث َما لَْيَس فِيِهَما، فََوَجَب النَّظَُر فِيَما لَْم يُْذَكْر فِيِهَما َوطَلَُب ُحْكِمِه ِمْن َوََّل إلَى هَ 

: فَقِْسٌم ُمبَاٌح قَْتلُهُ: -َغْيِرِهَما؛ فََوَجْدنَا اْلَحيََواَن قِْسَمْيِن ِسَوى َما َذَكَر فِي اآْليَِة َواْلَخبَِر 

، َواْلقَْمِل، َواْلقِْرَداِن، َكَجِميِع ِسبَاِع الطَّْيرِ  ، َوَذَواِت اْْلَْربَِع، َواْلَخنَاِزيِر، َواْلهََوامِّ

ا ََّل يُْختَلَُف أَنَّهُ ََّل َحَرَج فِي قَْتلِِه.  َواْلَحيَّاِت، َواْلَوَزِغ، َوَغْيِر َذلَِك ِممَّ

ٌم قَْتلُهُ بِنُُصوٍص َواِرَدٍة فِيِه: َكاْلهُْدهُِد،  فَاِدِع، َوالنَّْحِل، َوقِْسٌم ُمَحرَّ َرِد، َوالضَّ َوالصُّ

َوالنَّْمِل؛ فََوَجَب أَْن يُْحَمَل ُكلُّ َذلَِك َعلَى ُحْكِمِه َكَما َكاَن، َوأَْن ََّل يُْنقََل بِظَنٍّ قَْد َعاَرَضهُ 

يِه..  ؛ فَهََذا هَُو اْلَحقُّ الَِّذي ََّل يَُجوُز تََعدِّ َولَْيَس هََذا بِيَقِيٍن إَّلَّ ظَنٌّ آَخُر، َوبَِغْيِر نَصٍّ َجلِيٍّ

فِيَما تُُصيَِّد لِْْلَْكِل، َوَما َعلِْمنَا قَطُّ فِي لَُغٍة َوََّل َشِريَعٍة أَنَّ اْلَجْرَي َخْلَف اْلَخنَاِزيِر، 

 َواْْلُْسِد، َوقَْتلَهَا يُْطلَُق َعلَْيِه اْسُم: َصْيٍد.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - فَإِْن قِيَل: فََما َوْجهُ اْقتَِصاِر َرُسوِل َّللاَّ َعلَى هَِذِه اْلَخْمِس؟ قُْلنَا:  -َصلَّى َّللاَّ
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ِ تََعالَى التَّْوفِيُق: ظَاِهُر اْلَخبَِر يَُدلُّ َعلَى أَنَّهَا َمْحُضوٌض َعلَى قَْتلِِهنَّ َمْنُدوٌب إلَْيِه  َوبِاّلَِلَّ

ا َولَْيَس هَ  ا قَْتلُهُ أَْيضًّ ا يَْمنَُع أَْن يَُكوَن َغْيُر اْلَخْمِس َويَُكوُن َغْيُرهُنَّ ُمبَاحًّ َذا اْلَخبَُر ِممَّ

تَْيََل َوالثََّعابِيِن. ا: َكاْلَوَزِغ، َواْْلَفَاِعي، َواْلَحيَّاِت، َوالرُّ ا بِقَْتلِِه أَْيضًّ  َمأُْمورًّ

َم بَيَانُهُ فِي هَِذِه فَاْكتَفَى َعْن إَعا -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْد يَُكوُن  َدتِهَا ِعْنَد ِذْكِرِه اْلَخْمَس تَقَدَّ

، فَلَْوََّل هََذا اْلَخبَُر َما َعلِْمنَا اْلَحضَّ َعلَى قَْتِل اْلُغرَ  َم ِذْكُرهُ لَهُنَّ اِب اْلفََواِسَق، َولَْم يَُكْن تَقَدَّ

ِ تََعالَى اْلَحْمُد. -َوََّل تَْحِريَم أَْكلِِه، َوأَْكِل اْلفَأَْرِة، َواْلَعْقَرِب، فَلَهُ أَْعَظُم اْلفَائَِدِة   َوّلِِلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َعْن النَّبِيِّ ■  يَْقتُُل اْلُمْحِرُم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْئبَ   )ضعيف مرسل(« الذِّ

 ■ : ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ُ َعلَْيِه وَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا يَْقتُُل  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ ُسئَِل َعمَّ

اْلُمْحِرُم؟ فَقَاَل: اْلَحيَّةُ، َواْلَعْقَرُب، َواْلفَُوْيِسقَةُ، َويَْرِمي اْلُغَراَب َوََّل يَْقتُلُهُ، َواْلَكْلُب 

قَاَل فِيِه َوقَْد  -)ضعيف() َراِويَهُ يَِزيُد ْبُن أَبِي ِزيَاٍد « اْلَعقُوُر، َواْلِحَدأَةُ، َوالسَّبُُع اْلَعاِدي

ِة تََوقِّيِه  َوتََكلََّم فِيِه ُشْعبَةُ،  -اْبُن اْلُمبَاَرِك: اْرِم بِِه، َعلَى ُجُموِد لَِساِن اْبِن اْلُمبَاَرِك َوِشدَّ

يَن َوَكذَّبَهُ أَبُو أَُساَمةَ، َوقَاَل: لَْو َحلََف َخْمسِ  -َوقَاَل فِيِه يَْحيَى: ََّل يُْحتَجُّ بَِحِديثِِه  -َوأَْحَمُد 

 يَِمينًّا َما َصدَّْقته(

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن قَْتِل أَْربٍَع ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

َردِ  : النَّْملَِة، َوالنَّْحلَِة، َواْلهُْدهُِد َوالصُّ َوابِّ  صحيح(«)الدَّ

ْحَمِن ْبِن ُعْثَما■  ِ »َن: َعْن َعْبِد الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ طَبِيبًّا َسأََل َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َعْن قَْتلِهَا -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن ُضْفَدٍع يَْجَعلُهَا فِي َدَواٍء؟ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ 

بِقَْتِل اْلَحيَِّة، َواْلَعْقَرِب، َواْلفَأِْر،  َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ قَاَل: أََمَرنَا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ ■ 

ْنبُوِر، َونَْحُن ُمْحِرُموَن.  َوالزُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -أن َرُسول َّللاَّ َكْعَب ْبَن ُعْجَرةَ إْذ َرآهُ يَتَنَاثَُر اْلقَْمُل  -أمر   َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(«َعلَى َوْجِهِه بَِحْلِق َرْأِسِه، َوأَْن يَْفتَِديَ 

ْأِس إنََّما نَْحُن فِي قَْتِل اْلقَْمِل، َولَْم يَقُْل   -قال المؤلف: هََذا َحقٌّ َولَْسنَا َمَعُكْم فِي َحْلِق الرَّ

لَهُ هََذا فَقَْد َكَذَب َعلَْيِه..-َعلَْيِه السَََّلُم   : إنَّ هَِذِه اْلفِْديَةَ إنََّما ِهَي لِقَْتِل اْلقَْمِل؛ َوَمْن قَوَّ

ا فَلَهُ بِِه َصَدقَةٌ.عَ ■   ْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َمْن قَتََل َوَزغًّ

 َعْن اْبِن ُعَمَر: اُْقتُلُوا اْلَوَزَغ فَإِنَّهُ َشْيطَاٌن.■َ

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا َكا■  نَْت تَْقتُُل اْلَوَزَغ فِي َعْن اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

ِ تََعالَى.  بَْيِت َّللاَّ

ُد بَِعيَرهُ َوهَُو ■  ِ ْبِن اْلهَِديِر قَاَل: َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يُقَرِّ َعْن َربِيَعةَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 ُمْحِرٌم.

دَ ■  َص فِي اْلُمْحِرِم أَْن يُقَرِّ بَِعيَرهُ.)ومثله عن جابر بن عبد  أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب َرخَّ

 َّللا(

ُد بَِعيَرهُ َوهَُو ■  ُد اْلُمْحِرُم بَِعيَرهُ؟ قَاَل: نََعْم، قَْد َكاَن اْبُن ُعَمَر يُقَرِّ ُسئَِل َعطَاٌء أَيُقَرِّ

 ُمْحِرٌم.
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ا َوهَُو ُمْحِرٌم؟ ■  َد بَِعيرًّ فََكِرهَ ِعْكِرَمةُ، فَقَاَل لَهُ َعْن ِعْكِرَمةَ أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس أََمَرهُ أَْن يُقَرِّ

 اْبُن َعبَّاٍس: فَقُْم فَاْنَحْرهُ فَنََحَرهُ، فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: ََّل أُمَّ لَك َكْم قَتَْلت ِمْن قَُراٍد َوَحلََمةٍ 

 َوَحْمنَانٍَة؟

بَْيِر َوَسأَلَهُ ُمْحِرٌم َعْن قَتْ ■  ِم: َسِمَع اْبَن الزُّ بَْيِر: َعْن أَبِي اْلُمهَزِّ ؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن الزُّ لِِه نَْمَلًّ

 لَْيَس َعلَْيك َشْيٌء.

َعْن أَبِي ِمْجلٍَز قَاَل: َشِهْدت اْمَرأَةًّ َسأَلَْت اْبَن ُعَمَر َعْن قَْملٍَة قَتَلَْتهَا َوِهَي ُمْحِرَمةٌ؟ ■ 

ْيِد، َوَذَكَر بَاقَِي اْلخَ   بَِر.فَقَاَل: َما نَْعلَُم اْلقَْملَةَ ِمْن الصَّ

ْحَمِن َعْن أَبِيِه قَاَل: ُكْنت ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس فََسأَلَهُ َرُجٌل أَُحكُّ َرْأِسي ■  ُعيَْينَةَ ْبُن َعْبِد الرَّ

ُجُل: أَفََرأَْيت إْن قَتَْلت قَْملَةًّ،  ا؛ فَقَاَل الرَّ ا َشِديدًّ َوأَنَا ُمْحِرٌم؟ فََحكَّ اْبُن َعبَّاٍس َرْأَسهُ َحك ًّ

ْيِد.قَاَل: بَعُ   ْدت َما اْلقَْملَةُ َمانَِعتِي أَْن أَُحكَّ َرْأِسي َوإِيَّاهَا أََرْدت؛ َوَما نُِهيتُْم إَّلَّ َعْن الصَّ

 َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: يَْقتُُل اْلُمْحِرُم اْلهََوامَّ ُكلَّهَا إَّلَّ اْلقَْملَةَ فَإِنَّهَا ِمْنهُ.■ 

اِم لِْلُمْحِرِم[م ]َمْسأَلَةٌ ُدُخولُ   777اْلَحمَّ

، َواَِّلْكتَِحاُل،  اِم، َوالتََّدلُُّك، َوَغْسُل َرْأِسِه بِالطِّيِن، َواْلِخْطِميِّ َوَجائٌِز لِْلُمْحِرِم ُدُخوُل اْلَحمَّ

ْيَحاِن، َوَغْسُل ثِيَابِِه، َوقَصُّ أَْظفَارِ  ِه َوَشاِربِِه، َوالتَّْسِويُك، َوالنَّظَُر فِي اْلِمْرآِة، َوَشمُّ الرَّ

ُر، َوََّل َحَرَج فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوََّل َشْيَء َعلَْيِه فِيِه؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت  َونَْتُف إْبِطِه، َوالتَّنَوُّ

ْجَماِع فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك: َكاِذبٌ   فِي َمْنِعِه ِمْن ُكلِّ َما َذَكْرنَا قُْرآٌن، َوََّل ُسنَّةٌ، َوُمدَِّعي اْْلِ

ِ تََعالَى: }ثُمَّ ْليَْقُضوا تَفَثَهُْم{ ]الحج:  ِة.. فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ [ ؟ قُْلنَا: ٢٢َعلَى َجِميِع اْْلُمَّ

 ِ ، َوقَْد أَْخبََر َرُسوُل َّللاَّ ينَا َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: التَّفَُث َما َعلَْيِهْم ِمْن اْلَحجِّ ُ  -ُروِّ َصلَّى َّللاَّ

ْبِط، َوَحْلُق اْلَعانَِة َوقَصُّ الشَّاِربِ » -َسلََّم َعلَْيِه وَ  « ِمْن اْلفِْطَرِة: قَصُّ اْْلَْظفَاِر، َونَْتُف اْْلِ

يهَا، َولَْم يَُخصَّ  ا ِمْن َغْيِرِه: }َوَما  -َعلَْيِه السَََّلُم  -، َواْلفِْطَرةُ ُسنَّةٌ ََّل يَُجوُز تََعدِّ ُمْحِرمًّ

 [ ..٣١يم: َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مر

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بجواز دخول الحمام للمحرم هو قول : َعطَاٍء، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ُو أَبِي ■

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن( ، َوالشَّافِِعيِّ  َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 التظر في المرآة.)مالك( َعلَى َمْن َغيََّب َرْأَسهُ فِي اْلَماِء اْلفِْديَة ويكره له■ 

يجوز النظر في المرآة للمحرم.) َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن، َواْبِن ِسيِريَن، َوَعطَاٍء، ■

 َوطَاُوٍس، َوِعْكِرَمةَ.

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن (  َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

أََصابَِع ِمْن ُكلِّ يٍَد ِمْن يََدْيِه، َوِمْن ُكلِّ ِرْجٍل  إْن قَلََّم اْلُمْحِرُم أَْظفَاَر أَْربَِع أََصابَِع، أَْربَعَ ■ 

: ِمْن ِرْجلَْيِه: فََعلَْيِه إْطَعاٌم َما َشاَء، فَإِْن قَلََّم أَْظفَاَر َكفٍّ َواِحَدٍة فَقَْط، أَْو ِرْجٍل َواِحَدٍة فَقَطْ 

 َعْن ُكلِّ ظُْفٍر نِْصَف َصاٍع( فََعلَْيِه َدٌم. )أبو حنيفة وأبو يوسف إَّلَّ أَنَّهُ قَاَل: يُْطِعمُ 

إْن قَلََّم َخْمَسةَ أَْظفَاٍر ِمْن يٍَد َواِحَدٍة، أَْو ِمْن ِرْجٍل َواِحَدٍة، أَْو ِمْن يََدْيِن، أَْو ِمْن ■ 

ا: فََعلَْيِه َدٌم، فَإِْن قَلََّم أَْربََعةَ أَْظفَاٍر َكَذلِ  َك: فََعلَْيِه ِرْجلَْيِن، أَْو ِمْن يََدْيِه، َوِرْجلَْيِه َمعًّ
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 إْطَعاٌم.)محمد بن الحسن(

إْن قَلََّم ثَََلثَةَ أَْظفَاٍر ِمْن يٍَد َواِحَدٍة، أَْو ِمْن ِرْجٍل َواِحَدٍة؛ أَْو ِمْن يََدْيِن َوِرْجٍل، أَْو ِمْن ■ 

أُْصبٍُع نِْصَف َصاٍع.)زفر  فَإِْن قَلََّم أَقَلَّ فََعلَْيِه أَْن يُْطِعَم َعْن ُكلِّ  -ِرْجلَْيِن َويٍَد: فََعلَْيِه َدٌم 

 بن الهذيل والحسن بن زياد(

 ََّل َشْيَء َعلَْيِه َحتَّى يُقَلَِّم َجِميَع أَْظفَاِر يََدْيِه َوِرْجلَْيِه: فَتَِجُب َعلَْيِه اْلفِْديَةُ.)الطحاوي(■ 

ْأِس  َمْن قَلََّم ِمْن أَْظفَاِرِه َما يُِميطُ بِِه َعْن نَْفِسِه أَذًّى فَاْلفِْديَةُ ■  اْلَمْذُكوَرةُ فِي َحْلِق الرَّ

 َعلَْيِه.)مالك(

ا، فَإِْن قَلََّم ظُْفَرْيِن فَُمدَّْيِن، فَإِْن قَلََّم ثَََلثَةَ أَْظفَاٍر ■  ا فَْليُْطِعْم ُمد ًّ ا َواِحدًّ فََعلَْيِه َمْن قَلََّم ظُْفرًّ

 َدٌم.)الشافعي(

هَا لَِغْيِر أَذًّى فََعلَْيِه َدٌم.)عطاء( إْن قَصَّ أَْظفَاَرهُ ِْلَذًّى بِِه فَََل َشْيءَ ■   َعلَْيِه، فَإِْن قَصَّ

إْن قَلََّم ظُْفَرهُ اْلُمْنَكِسَر فَََل َشْيَء َعلَْيِه، فَإِْن قَلََّمهُ ِمْن َغْيِر أَْن يَْنَكِسَر: فََعلَْيِه ■ 

 َدٌم.)عطاء والحسن(

 عبي(إْن نََزَع اْلُمْحِرُم ِضْرَسهُ: فََعلَْيِه َدٌم.)الش■ 

 يجوز للمحرم غسل ثيابه.)أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان(■

 -األحاديث واآلثار:

اْبِن َعبَّاٍس، َواْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ فِي َغْسِل اْلُمْحِرِم َرْأَسهُ فَاْحتََكَما إلَى أَبِي  اْختَلَفَ ■ َ

ِ بْ  هَا إلَْيِه َعْبَد َّللاَّ ، َوَوجَّ َن ُحنَْيٍن فََوَجَدهُ يَْغِسُل َرْأَسهُ َوهَُو ُمْحِرٌم، أَيُّوَب اْْلَْنَصاِريِّ

ِ »َوأَْخبََرهُ: أَنَّهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرأَى َرُسوَل َّللاَّ « يَْغِسُل َرْأَسهُ َوهَُو ُمْحِرمٌ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(

ِ »قال المؤلف: َوقَْد َذَكْرنَا  ُ عَ  -أَْمَر َرُسوِل َّللاَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 « .بِأَْن تَْنقَُض َرْأَسهَا َوتَْمتَِشطَ َوِهَي ُمْحِرَمةٌ 

َ تََعالَى ََّل ■  اَم اْلُجْحفَِة َوهَُو ُمْحِرٌم َوقَاَل: إنَّ َّللاَّ َعْن ِعْكِرَمةَ أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس َدَخَل َحمَّ

اَم، َويَْنِزُع ِضْرَسهُ، إْن اْنَكَسَر  يَْصنَُع بَِوَسِخ اْلُمْحِرمِ  َشْيئًّا. َوأَنَّهُ قَاَل: اْلُمْحِرُم يَْدُخُل اْلَحمَّ

َ ََّل يَْصنَُع بِأََذاُكْم َشْيئًّا. َوأَنَّهُ َكاَن ََّل يََرى بَِشمِّ   ظُْفُرهُ طََرَحهُ، أَِميطُوا َعْنُكْم اْْلََذى إنَّ َّللاَّ

ْيَحاِن لِْلُمْحِرِم بَأْسًّ   ا، َوأَْن يَْقَطَع ظُْفَرهُ إَذا اْنَكَسَر، َويَْقلََع ِضْرَسهُ إَذا آَذاهُ.الرَّ

ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: َرأَى ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب بَْعَض بَنِيِه ■  أَْحَسبُهُ قَاَل  -َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ْحَمِن ْبُن َزْيِد ْبِن  -َعاِصُم ْبُن ُعَمَر  اْلَخطَّاِب، َوهَُو َجالٌِس َعلَى ِضفَِّة اْلبَْحِر، َوَعْبُد الرَّ

َوهَُما يَتََماقَََلِن َوهُْم ُمْحِرُموَن: يَُغيُِّب هََذا َرْأَس هََذا َويَُغيُِّب هََذا َرْأَس هََذا: فَلَْم يَِعْب 

 َعلَْيِهَما.

َن اْلَخطَّاِب النَّفََس َونَْحُن َوَعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُكْنت أُطَاِوُل ُعَمَر بْ ■ 

 ُمْحِرَماِن فِي اْلِحيَاِض.

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: لَقَْد َرأَْيتنِي أَُماقُِل ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب بِاْلُجْحفَِة َونَْحُن ُمْحِرَماِن.■ 

 قال المؤلف: اْلُمَماقَلَةُ: التَّْغِطيُس فِي اْلَماِء.

 أَنَّهُ َكاَن هَُو َواْبُن ُعَمَر بِإَِخاِذ بِاْلُجْحفَِة يَتََراَمَساِن َوهَُما ُمْحِرَماِن . َعْن اْبِن َعبَّاٍس:■ 
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َخاُذ اْلَغِديُر   َوالتََّراُمُس التََّغاطُُس. -قَاَل المؤلف: اْْلِ

 بد َّللا(َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ََّل بَأَْس أَْن يَْغِسَل اْلُمْحِرُم ثِيَابَهُ.)ومثله عن جابر بن ع■ 

يَْعنِي َعْن َغْسِل اْلُمْحِرِم  -َعْن َسالٍِم َعْن أَبِي اْلَجْعِد قَاَل: ُسئَِل اْبُن ُعَمَر َعْن َذلَِك؟ ■ 

َ ََّل يَْصنَُع بَِدَرنِك َشْيئًّا. -ثِيَابَهُ   فَقَاَل: ََّل بَأَْس بِِه إنَّ َّللاَّ

 آِة َوهَُو ُمْحِرٌم.)ومثله عن ابن عباس(َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ َكاَن يَْنظُُر فِي اْلِمرْ ■ 

.. بَاَحةُ َعْنهُ أََصحُّ  قال المؤلف: َوقَْد ُرِويَْت َكَراهَةُ َذلَِك َعْن اْبِن َعبَّاٍس؛ َواْْلِ

 

 772]َمْسأَلَةٌ َما َصاَدهُ اْلُمِحلُّ فِي اْلِحلِّ فَأَْدَخلَهُ اْلَحَرَم[م

اْلِحلِّ فَأَْدَخلَهُ اْلَحَرَم، أَْو َوهَبَهُ لُِمْحِرٍم، أَْو اْشتََراهُ ُمْحِرٌم: َوُكلُّ َما َصاَدهُ اْلُمِحلُّ فِي 

َوَكَذلَِك َمْن أَْحَرَم َوفِي يَِدِه  -فََحََلٌل لِْلُمْحِرِم، َولَِمْن فِي اْلَحَرِم ِمْلُكهُ، َوَذْبُحهُ، َوأَْكلُهُ 

ا، أَْو فِي قَفٍَص َمَعهُ فَهَُو َحََلٌل لَهُ َصْيٌد قَْد َملََكهُ قَْبَل َذلَِك، أَْو فِي َمْنزِ   -لِِه قَِريبًّا، أَْو بَِعيدًّ

ْيِد َوتََملُُّكهُ  -َكَما َكاَن  ُم َعلَْيِه اْبتَِداءًّ التََّصيُُّد لِلصَّ أَْكلُهُ، َوَذْبُحهُ َوِمْلُكهُ، َوبَْيُعهُ، َوإِنََّما يَُحرَّ

لََكاَن َمْيتَةًّ، َولَْو اْنتََزَعهُ َحََلٌل ِمْن يَِدِه لََكاَن لِلَِّذي اْنتََزَعهُ،  َوَذْبُحهُ ِحينَئٍِذ فَقَْط، فَلَْو َذبََحهُ 

ا بَْعَد إْحََللِِه. ، إَّلَّ بِأَْن يَْحُدَث لَهُ تََملُّكًّ  َوََّل يَْملُِكهُ اْلُمْحِرُم َوإِْن أََحلَّ

َم َعلَ -بُْرهَاُن َذلَِك  َ تََعالَى قَاَل: }َوُحرِّ ا{ ]المائدة: : أَنَّ َّللاَّ ْيُكْم َصْيُد اْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحُرمًّ

٢٣. ] 

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المائدة:   [ .٢٥َوقَاَل: }َّل تَْقتُلُوا الصَّ

ُم ِمْلُكهُ َوَذْبُحهُ   فَقَالَْت طَائِفَةٌ: هَاتَاِن اآْليَتَاِن َعلَى ُعُموِمِهَما، َوالشَّْيُء اْلُمتََصيَُّد هَُو اْلُمَحرَّ

ْيِد ُجْملَةًّ َوإِْن َصاَدهُ  ُموا َعلَى اْلُمْحِرِم أَْكَل ُكلِّ َشْيٍء ِمْن لَْحِم الصَّ َوأَْكلُهُ َكْيَف َكاَن؟ فََحرَّ

 لِنَْفِسِه َحََلٌل َوإِْن َذبََحهُ اْلَحََلُل.

ُموا َعلَْيِه َذْبَح َشْيٍء ِمْنهُ، َوإِْن َكاَن قَْد َملََكهُ قَْبَل إْحَراِمهِ  ، َوأَْوَجبُوا َعلَى َمْن أَْحَرَم َوَحرَّ

 َوفِي َداِرِه َصْيٌد أَْو فِي يَِدِه، أَْو َمَعهُ فِي قَفٍَص أَْن يُْطلِقَهُ، َوأَْسقَطُوا َعْنهُ ِمْلَكهُ أَْلبَتَّةَ، َولَمْ 

ْيِد، أَ   ْو تََملَُّكهُ، أَْو َذْبَحهُ.يُبِيُحوا ِْلََحٍد ِمْن ُسكَّاِن َمكَّةَ َواْلَمِدينَِة أَْكَل َشْيٍء ِمْن لَْحِم الصَّ

ا{ ]المائدة:  َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَرِّ َما ُدْمتُْم ُحُرمًّ ِ تََعالَى: }َوُحرِّ [ ٢٣َوقَالَْت طَائِفَةٌ: قَْوُل َّللاَّ

ُ تََعالَى اْلفِْعَل الَِّذي هَُو التََّصيُُّد ََّل الشَّْيَء اْلُمتََصيََّد  َو َمْصَدُر َصاَد َوهُ  -إنََّما أََراَد َّللاَّ

ا  َم َعلَْيِه َصْيُدهُ لَِما يَتََصيَُّد فَقَْط. -يَِصيُد َصْيدًّ  فَإِنََّما ُحرِّ

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المائدة:  ا ٢٥َوقَالُوا: قَْوله تََعالَى: }َّل تَْقتُلُوا الصَّ [ هَُو التََّصيُُّد أَْيضًّ

ُم فِي اآْليَِة اْْلُْخَرى  .نَْفُسهُ اْلُمَحرَّ
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ِ تََعالَى: }َوإَِذا َحلَْلتُْم فَاْصطَاُدوا{ ]المائدة:  َواْستََدلَّْت هَِذِه الطَّائِفَةُ َعلَى َما قَالَْتهُ بِقَْوِل َّللاَّ

ْحَراِم ٢ ُم َعلَْينَا بِاْْلِ ْحََلِل هَُو بََِل َشكٍّ اْلُمَحرَّ ُ تََعالَى لَنَا بِاْْلِ  ََّل [ قَالُوا: فَاَلَِّذي أَبَاَحهُ َّللاَّ

 َغْيُرهُ.

يَِّة َوْحِشي ًّا َغْيَر ُمتََملٍَّك  ْيِد إَّلَّ َعلَى َما َكاَن فِي اْلبَرِّ َوقَالُوا: ََّل يُْطلَُق فِي اللَُّغِة اْسُم الصَّ

 فَإَِذا تُُملَِّك لَْم يَقَْع َعلَْيِه اْسُم َصْيٍد بَْعُد.

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ا قول المؤلف هو قول: َوهَُو قَْوُل عُ  َمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوطَْلَحةَ َوأَبِي هَُرْيَرةَ، َوهَُو أَْيضًّ

، َوُمَجاِهٍد، َواللَّْيِث.  قَْوُل اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوأَبِي َذرٍّ

َوبِِه يَقُوُل أَبُو  -َّل يأكل المحرم الصيد جملة.) ُرِوَي َعْن َعلِيٍّ َوُمَعاٍذ، َواْبِن ُعَمَر ■

 ُن َداُود(بَْكٍر بْ 

َمْن أَْحَرَم َوفِي َمْنِزلِِه َصْيٌد أَْو َمَعهُ فِي قَفٍَص لَْم يَْلَزْمهُ إْرَسالُهُ فَإِْن َكاَن فِي يَِدِه لَِزَمهُ ■ 

الَِّذي إْرَسالُهُ فَإِْن َوَجَدهُ بَْعَد إْحََللِِه فِي يَِد إْنَساٍن قَْد أََخَذهُ َكاَن لَهُ اْرتَِجاُعهُ َواْنتَِزاُعهُ ِمْن 

ا فَأَْدَخلَهُ َحَرَم َمكَّةَ َحي ًّا فََعلَْيِه أَْن  ا: إْن َصاَد ُمِحلٌّ َصْيدًّ هَُو بِيَِدِه.)أبو حنيفة َوقَاَل أَْيضًّ

ْن يَْذبَُحهُ أَْو َذبََحهُ فََعلَْيِه اْلَجَزاُء(  يُْرِسلَهُ فَإِْن بَاَعهُ فُِسَخ بَْيُعهُ، فَإِْن بَاَعهُ ِممَّ

ْيُد فِي اْلَحَرِم َحي ًّا ََّل بَأَْس ■  ثُمَّ يُْذبََح.)مجاهد َوَعْن َعطَاٍء، َوَعْمِرو ْبِن  -أَْن يُْدَخَل الصَّ

ا ِمْثُل هََذا(  ِدينَاٍر، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَْيضًّ

ْيِد َحََلٌل لِْلُمْحِرِم َما لَْم يَِصْدهُ هَُو أَْو يَُصْد لَهُ.)مالك(■   لَْحُم الصَّ

 -ثار:األحاديث واآل

ْعِب ْبِن َجثَّاَمةَ اللَّْيثِيِّ ■  ِ »َعْن الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّهُ أَْهَدى لَِرُسوِل َّللاَّ َرُجٌل  -َصلَّى َّللاَّ

ْيدَ   صحيح(«)ِحَماَر َوْحٍش فََردَّهُ َعلَْيِه، َوقَاَل: إنَّا ُحُرٌم ََّل نَأُْكُل الصَّ

ِ أَنَّهُ أَْهَدى لِ »عن الصعب بن جثامة ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ِحَماَر َوْحٍش  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« فََردَّهُ َعلَْيِه َوقَاَل: لَْوََّل أَنَّا ُمْحِرُموَن لَقَبِْلنَاهُ ِمْنكَ 

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َزْيَد ْبَن أَْرقََم أَْخبََرهُ ■  ُ عَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أُْهِدَي لَهُ ُعْضٌو ِمْن لَْحِم َصْيٍد فََردَّهُ َوقَاَل: إنَّا ََّل نَأُْكلُهُ إنَّا ُحُرمٌ 

ِ »أَبَا قَتَاَدةَ يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ َحتَّى إَذا ُكنَّا بِاْلقَاَحِة  -َصلَّى َّللاَّ

ا اْلُمْحِرُم َوِمنَّا َغْيُر اْلُمْحِرِم إْذ بَُصْرت بِأَْصَحابِي يَتََراَءْوَن َشْيئًّا فَنَظَْرُت فَإَِذا ِحَماُر فَِمنَّ 

َوْحٍش فَأَْسَرْجُت فََرِسي َوأََخْذُت ُرْمِحي ثُمَّ َرِكْبُت فََسقََط ِمنِّي َسْوِطي فَقُْلُت ِْلَْصَحابِي: 

ِ ََّل نُِعينَُك َعلَْيِه بَِشْيٍء فَنََزْلُت فَتَنَاَوْلتُهُ؛ نَاِولُونِي َسْوِطي َوَكانُوا مُ  ْحِرِميَن فَقَالُوا: ََّل َوَّللَاَّ
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ِه ثُمَّ َرِكْبُت فَأَْدَرْكُت اْلِحَماَر ِمْن َخْلفِِه َوهَُو َوَراَء أََكَمٍة فَطََعْنتُهُ بُِرْمٍح فََعقَْرتُهُ فَأَتَْيُت بِ 

 -َعلَْيِه السَََّلُم  -ُكلُوهُ، َوقَاَل بَْعُضهُْم: ََّل تَأُْكلُوهُ، َوَكاَن النَّبِيُّ أَْصَحابِي فَقَاَل بَْعُضهُْم: 

ْكُت فََرِسي فَأَْدَرْكتُهُ فَقَاَل: هَُو َحََلٌل فَُكلُوهُ   .)صحيح(« أََماَمنَا فََحرَّ

ِ ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَبِيِه ■  ِ  أَنَّهُْم َخَرُجوا َمعَ »َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ « َوهُْم ُمْحِرُموَن َوأَبُو قَتَاَدةَ ُمِحلٌّ  -َوَسلََّم  َصلَّى  -فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ هَْل َمَعُكْم ِمْنهُ َشْيٌء؟ قَالُوا: َمَعنَا ِرْجلُهُ فَ »قَاَل:  -َّللاَّ  -أََخَذهَا َرُسوُل َّللاَّ

 « فَأََكلَهَا -َعلَْيِه السَََّلُم 

َِ قَاَل: ■ ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِميِّ ِ، َونَْحُن ُحُرٌم »عن َعْبِد الرَّ ُكنَّا َمَع طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد َّللاَّ

َع، َومِ  ا اْستَْيقَظَ طَْلَحةُ َوفََّق فَأُْهِدَي لَنَا طَْيٌر َوطَْلَحةُ َراقٌِد، فَِمنَّا َمْن تََورَّ نَّا َمْن أََكَل فَلَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمْن أََكلَهُ، َوقَاَل: أََكْلنَاهُ َمَع َرُسوِل َّللاَّ  صحيح(«)-َصلَّى َّللاَّ

ْمِريِّ قَاَل: ■  ِ »َعْن ُعَمْيِر ْبِن َسلََمةَ الضَّ ُ  -بَْينََما نَْحُن نَِسيُر َمَع َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ْوَحاِء َوهُْم ُحُرٌم إَذا ِحَماٌر َمْعقُوٌر فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه  -بِالرَّ َصلَّى َّللاَّ

: َدُعوهُ فَيُوِشُك َصاِحبُهُ أَْن يَأْتَِي فََجاَء َرُجٌل ِمْن بَْهٍز هَُو الَِّذي َعقََر اْلِحَماَر فَقَالَ  -َوَسلََّم 

ِ َشأْنَُكْم بِهََذا اْلِحَماِر، فَأََمَر   « .أَبَا بَْكٍر فَقَسََّمهُ بَْيَن النَّاسِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا ُكلُّهَا، فَاْلَواِجُب فِي َذلَِك اْْلَْخُذ  قال المؤلف : فََكانَْت هَِذِه اْْلَْخبَاُر َواَلَّتِي قَْبلَهَا ِصَحاحًّ

هَا َواْستِْعَمالُهَا َكَما ِهَي ُدوَن أَْن يَُزاَد فِي َشْيٍء ِمْنهَا َما لَْيَس فِيِه، فَيَقَُع فَاِعُل َذلَِك بَِجِميعِ 

 فِي اْلَكِذِب، فَنَظَْرنَا فِي هَِذِه اْْلَْخبَاِر فََوَجْدنَا فِيهَا إبَاَحةَ أَْكِل َما َصاَدهُ اْلَحََلُل لِْلُمْحِرِم.

الَّتِي قَْبلَهَا فََوَجْدنَاهَا لَْيَس فِيهَا نَْهُي اْلُمْحِرِم َعْن أَْكِل َما َصاَدهُ اْلُمِحلُّ  ثُمَّ نَظَْرنَا فِي

إنَّا ََّل نَأُْكلُهُ إنَّا ُحُرٌم، َولَْوََّل أَنَّنَا ُمْحِرُموَن : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -أَْصَلًّ َوإِنََّما فِيهَا قَْولُهُ 

ْيِد َعلَى ُمْهِديِه، ِْلَنَّهُْم ُحُرٌم َوتَْرُك أَْكلِِه ِْلَنَّهُْم ُحُرٌم؛ َوهََذا فِْعٌل فَإِنََّما فِ « لَقَبِْلنَاهُ  يِه َردُّ الصَّ

ا، َوإِنََّما اْلَواِجُب أَْمُرهُ َوإِنََّما فِي فِْعلِِه اَِّلْئتَِساُء بِِه فَقَْط. -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِمْنهُ   َولَْيَس أَْمرًّ

ا أَنَا فَََل آُكُل ُمتَِّكئًّا: »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولِِه َوهََذا ِمْثُل   « .أَمَّ

بِّ  ْم بَِذلَِك اْْلَْكَل ُمتَِّكئًّا لَِكْن هَُو اْْلَْفَضُل. -َوتَْرِكِه أَْكَل الضَّ  فَلَْم يَُحرِّ

ْيَد يَِصيُدهُ اْلُمِحلُّ بِقَوْ  ا أَْكُل اْلُمْحِرِم الصَّ ْم أَْيضًّ إنَّا ََّل نَأُْكلُهُ » -َعلَْيِه السَََّلُم  -لِِه َولَْم يَُحرَّ

 لَِكْن َكاَن تَْرُك أَْكلِِه أَْفَضَل.« إنَّا ُحُرمٌ 

قَْد  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوهََكَذا ُرِوَي َعْن َعائَِشةَ َوََّل َحَرَج فِي أَْكلِِه أَْصَلًّ َوََّل َكَراهَةَ ِْلَنَّهُ 

ا، فَ  ةًّ لَْم يَْقبَْلهُ أَبَاَحهُ َوأََكلَهُ أَْيضًّ ةًّ قَبِلَهُ، َوَمرَّ ةًّ لَْم يَأُْكْلهُ، َوَمرَّ ةًّ أََكلَهُ، َوَمرَّ فَُكلُّ َذلَِك  -َمرَّ

َم َعلَْيُكْم َصْيُد اْلبَرِّ  ِ تََعالَى: }َوُحرِّ  َحَسٌن ُمبَاٌح.. فَإِْذ ََّل َشكَّ فِي هََذا فَقَْد َصحَّ أَنَّ قَْوَل َّللاَّ

ا{  [ إنََّما أََراَد بِِه التََّصيَُّد فِي اْلبَرِّ فَقَْط.٢٣]المائدة:  َما ُدْمتُْم ُحُرمًّ
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ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المائدة:  [ نَْهٌي َعْن قَْتلِِه فِي ٢٥َوَصحَّ أَنَّ قَْوله تََعالَى: }َّل تَْقتُلُوا الصَّ

َكاةُ لَْيَسْت قَْتَلًّ بََِل ِخََل  ا، َوالذَّ ِريَعِة، َواْلقَْتُل لَْيَس َذَكاةًّ، َحاِل َكْوِن اْلَمْرِء َحَرمًّ ٍف فِي الشَّ

ْيِد  بَِغْيِر فََصحَّ أَنَّهُ لَْم يَْنهَ َعْن تَْذِكيَتِِه، َوإَِذا ثَبََت هََذا فَلَْم يَأِْت النَّصُّ بِنَْهٍي َعْن تََملُِّك الصَّ

 التََّصيُِّد فَهَُو َحََلٌل.

َسَكَن اْلَمِدينَةَ إلَى أَْن َماَت، َوِهَي َحَرٌم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَّ : َوهَُو أَنَّ النَّبِ -َوبُْرهَاٌن قَاِطٌع 

ْيُد  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َكَمكَّةَ َسَواٌء َسَواٌء َوأَْصَحابُهُ بَْعَدهُ، َولَْم يََزْل  يُْهَدى لَهُ الصَّ

يُْذبَُح َويُْؤَكُل َويُتََملَُّك، َوُمَذك ًّى فَيُبَاُع َويُْؤَكُل، َوِْلَْصَحابِِه َويَْدُخُل بِِه اْلَمِدينَةَ َحي ًّا فَيُْبتَاُع وَ 

 هََذا أَْمٌر ََّل يَْقِدُر َعلَى إْنَكاِرِه أََحٌد ِجيَلًّ بَْعَد ِجيل..

ِ »َعْن ■  ِ ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: َخَرْجُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَيْ  -َعْبِد َّللاَّ ِه َصلَّى َّللاَّ

َزَمَن اْلُحَدْيبِيَِة فَأَْحَرَم أَْصَحابِي َولَْم أُْحِرْم فََرأَْيُت ِحَماَر َوْحٍش فََحَمْلُت َعلَْيِه  -َوَسلََّم 

َوَذَكْرُت أَنِّي لَْم أَُكْن أَْحَرْمُت فَأََمَر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَاْصطَْدتُهُ فََذَكْرُت َشأْنَهُ لِلنَّبِيِّ 

 «أََكلُوا َولَْم يَأُْكْل ِمْنهُ ِحيَن أَْخبَْرتُهُ أَنِّي اْصطَْدتُهُ لَهُ أَْصَحابَهُ فَ 

ا َرَواهُ َكَما َذَكْرنَا. َوَرَواهُ َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي  ا َخبَُر أَبِي قَتَاَدةَ فَإِنَّ َمْعَمرًّ قال المؤلف: َوأَمَّ

ٍم، َوِهَشاٌم الدَّْستَُوائِ  ِ َكثِيٍر ُمَعاِويَةُ ْبُن َسَلَّ ثَنِي َعْبُد َّللاَّ يُّ ِكََلهَُما يَقُوُل فِيِه: َعْن يَْحيَى َحدَّ

ْبُن أَبِي قَتَاَدةَ، َوََّل يَْذُكَراِن َما َذَكَر َمْعَمٌر، َولَْم يَْذُكْر فِيِه َمْعَمٌر َسَماَع يَْحيَى لَهُ ِمْن َعْبِد 

ِ ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ.  َّللاَّ

ا: ُشْعبَةُ َعنْ  ِ ْبِن َمْوهٍَب.. فَلَْم يَْذُكْر فِيِه َما َذَكَر َمْعَمٌر. َوَرَواهُ أَْيضًّ  ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ٍد َمْولَى أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَبِي قَتَاَدةَ  ا: أَبُو ُمَحمَّ فَلَْم يَْذُكْر فِيِه َما َذَكَر َمْعَمٌر،  -َوَرَواهُ أَْيضًّ

ِ َوَرَواهُ أَبُو َحاِزٍم َعْن َعْبِد  ِ ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَبِي قَتَاَدةَ فََذَكَر: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعلَْيِه  -َّللاَّ

ََلُم   أََكَل ِمْنهُ. -السَّ

ا أَْن تَُغلََّب ِرَوايَةُ اْلَجَماَعِة َعلَى ِرَوايَِة -فَََل يَْخلُو اْلَعَمُل فِي هََذا ِمْن ثَََلثَِة أَْوُجٍه  : إمَّ

ا..إْذ ََّل َمْعَمٍر ََّل سِ  يََّما َوفِيِهْم َمْن يَْذُكُر َسَماَع يَْحيَى ِمْن اْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َولَْم يَْذُكْر َمْعَمرًّ

َوايَةُ فِي أَنَّهُ  َوايَةُ فِي أَنَّهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَُجوُز أَْن تَِصحَّ الرِّ  -أََكَل ِمْنهُ، َوتَِصحَّ الرِّ

ةٌ َواِحَدةٌ فِي َوْقٍت َواِحٍد، فِي َمَكان َواِحٍد فِي لَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  ْم يَأُْكْل ِمْنهُ، َوِهَي قِصَّ

يِه؟ فَنَظَْرنَا فِي َذلَِك  ائِِد َوهَُو اْلَحقُّ الَِّذي ََّل يَُجوُز تََعدِّ : -َصْيٍد َواِحٍد، َويُْؤَخُذ بِالزَّ

ِ ْبِن أَبِي  ِ »قَتَاَدةَ: فََوَجْدنَا َمْن َرَوى َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا َعلَى َما ُرِوَي َعْنهُ أَنَّهُ « أََكَل ِمْنهُ  ا َوَزاَد ِعْلمًّ لَْم يَأُْكْل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْد أَْثبََت َخبَرًّ

ائِِد َوََّل بُدَّ َوتَْرُك   ِرَوايَِة َمْن لَْم يُْثبِْت َما أَْثبَتَهُ َغْيُرهُ.ِمْنهُ، فََوَجَب اْْلَْخُذ بِالزَّ

 ■ ِ ِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصْيُد اْلبَرِّ لَُكْم َحََلٌل : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 يف(ضعيف()عمرو بن أبي عمرو ضع«)َوأَْنتُْم ُحُرٌم إَّلَّ َما اْصَطْدتُْم َوِصيَد لَُكمْ 
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ُث َعْن أَبِيِه: أَنَّهُْم َكانُوا فِي َمِسيٍر لَهُْم بَْعُضهُْم ُمْحِرٌم ■ » ِ ْبَن أَبِي قَتَاَدةَ يَُحدِّ عن َعْبَد َّللاَّ

َوبَْعُضهُْم لَْيَس بُِمْحِرٍم فََرأَْيُت ِحَماَر َوْحٍش فََرِكْبُت فََرِسي َوأََخْذُت ُرْمِحي فَاْستََعْنتُهُْم 

ِعينُونِي فَاْختَلَْسُت َسْوطًّا ِمْن بَْعِضِهْم َوَشَدْدُت َعلَى اْلِحَماِر فَأََصْبتُهُ فَأََكلُوا ِمْنهُ فَأَبَْوا أَْن يُ 

 ِ ؟ فَقَاَل: هَْل أََشْرتُْم أَْو أََعْنتُْم؟ -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَأَْشفَقُوا ِمْنهُ، فَُسئَِل َعْن َذلَِك َرُسوُل َّللاَّ

 « .ُكلُوهُ قَالُوا: ََّل، قَاَل: فَ 

 َوِمْن طَِريِق ..ٍ َعْن اْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَبِيِه بِِمْثلِِه إَّلَّ أَنَّهُ قَاَل: هَْل ِمْنُكْم أََحٌد أََمَرهُ أَوْ 

 أََشاَر إلَْيِه بَِشْيٍء؟ قَالُوا: ََّل.

ةَ لَهُْم فِيِه ِْلَنَّنَا ََّل نَْدِري َماَذا َكانَ  ِ  قال المؤلف: َوهََذا ََّل ُحجَّ ُ  -يَقُوُل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َوََّل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لَْو قَاَل لَهُ: نََعْم؟ إَّلَّ أَنَّ اْليَقِيَن ِعْنَدنَا أَنَّ ُكلَّ َما لَْم يَقُْلهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

يَانَةُ بِالتَّكَ  هُِّن، َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّهُ لَْو لَِزَم َحَكَم بِِه فَإِنَّهُ َغْيُر ََّلِزٍم َوََّل تُْؤَخُذ الدِّ

، فَإِْذ لَْم -َعلَْيِه السَََّلُم  -بِإَِشاَرتِِهْم إلَْيِه، أَْو أَْمِرِهْم إيَّاهُ، أَْو َعْونِِهْم لَهُ ُحْكُم تَْحِريٍم لَبَيَّنَهُ 

 يَْفَعْل فَََل ُحْكَم لَِذلَِك.

 ■ ِ ِ ْبَن ُعَمَر قَاَل: َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُث أَبَاهُ َعْبَد َّللاَّ  ْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَُحدِّ

ا؟ قَاَل: فَأََمْرتهْم بِأَْكلِِه، ثُمَّ لَقِيت ُعَمَر  َسأَلَنِي قَْوٌم ُمْحِرُموَن َعْن ُمَحلِّيَن أَْهَدْوا لَهُْم َصْيدًّ

 أَْفتَْيتهْم بَِغْيِر هََذا َْلَْوَجْعتُك. فَأَْخبَْرته، فَقَاَل ُعَمُر: لَوْ 

اٍر قَاَل: أَْقبَْلنَا َمَع ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ُمْحِرِميَن بُِعْمَرٍة ِمْن بَْيِت ■  ِ ْبَن أَبِي َعمَّ أن َعْبَد َّللاَّ

فَاْبتَاَعهُ َكْعُب ْبُن اْلَمْقِدِس َوأَِميُرنَا ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل فَأَتَى َرُجٌل بِِحَماِر َوْحٍش قَْد َعقََرهُ 

 َ اْلقَْوُم  ُمْسلٍِم فََجاَء ُمَعاٌذ َواْلقُُدوُر تَْغلِي بِِه، فَقَاَل ُمَعاٌذ: ََّل يُِطيُعنِي أََحٌد إَّلَّ أَْكفَأَ قِْدَرهُ فَأَْكفَأ

ةَ اْلِحَماِر، قَاَل ُعَمُر: مَ  ا َوافَْوا ُعَمَر قَصَّ َعلَْيِه َكْعٌب قِصَّ ا بَأُْس َذلَِك؟ َوَمْن قُُدوَرهُْم فَلَمَّ

 فَََلَمهُ ُعَمُر. -نَهَى َعْن َذلَِك؟ لََعلَّك أَْفتَْيت بَِذلَِك يَا ُمَعاُذ؟ قَاَل: نََعْم 

ْيِد ■  َسِمْعُت َداُود ْبَن أَبِي ِهْنٍد يَُحدِّث ِهَشاَم ْبَن ُعْرَوةَ أَنَّ َعطَاءًّ يَْكَرهُ َما أُْدِخَل ِمْن الصَّ

ْذبََح فِي اْلَحَراِم، فَقَاَل ِهَشاٌم: َوَما ِعْلُم َعطَاٍء، َوَمْن يَأُْخُذ َعْن اْبِن َربَاٍح ِمْن اْلِحلِّ أَْن يُ 

بَْيِر  -َكاَن أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن بَِمكَّةَ  هُ اْبَن الزُّ تِْسَع ِسنِيَن يََراهَا فِي اْْلَْقفَاِص  -يَْعنِي َعمَّ

 ِ ََلُم َعلَْيِه ا -َوأَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ ُموَن بِهَا اْلقََماِريَّ َواْليََعاقِيَب ََّل يَْنهَْوَن َعْن  -لسَّ يُقَدِّ

 َذلَِك.

َعْن ُعْثَماَن َوأَنَّهُ أُتَِي بَِصْيٍد َوهَُو َوأَْصَحابُهُ ُمْحِرُموَن فَأََمَرهُْم بِأَْكلِِه َولَْم يَأُْكْلهُ هَُو ■ 

؟ فَقَاَل ُعْثَماُن: فَقَاَل لَهُ َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص: يَا َعجَ  ا لَْست آِكَلًّ بًّا لَك تَأُْمُرنَا أَْن نَأُْكَل ِممَّ

 إنِّي أَظُنُّ إنََّما ِصيَد ِمْن أَْجلِي، فَأََكلُوا َولَْم يَأُْكْل.
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ِزِل ثُمَّ أَنَّ بُْسَر ْبَن َسِعيٍد أَْخبََرهُ أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َكاَن يَُصاُد لَهُ اْلَوْحُش َعلَى اْلَمنَا■ 

بَْيَر َكلََّمهُ، فَقَاَل: َما أَْدِري َما هََذا  يُْذبَُح فَيَأُْكلُهُ َوهَُو ُمْحِرٌم َسنَتَْيِن ِمْن ِخََلفَتِِه، ثُمَّ إنَّ الزُّ

 يَُصاُد لَنَا َوِمْن أَْجلِنَا؟ لَْو تََرْكنَاهُ؟ فَتََرَكهُ.

بَْيِر، َواْستِْحَساٌن، ََّل َمْنٌع، َوََّل َعْن أَثٍَر قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّهُ َرْأٌي ِمْن ُعْثَماَن،  َوالزُّ

 ِعْنَدهَُما.

 

 773]َمْسأَلَةٌ أََمَر ُمْحِرٌم َحََلًَل بِالتََّصيُِّد[م

ْن يُِطيُعهُ َويَأْتَِمُر لَهُ فَاْلُمْحِرُم هَُو اْلقَاتِلُ   فَلَْو أََمَر ُمْحِرٌم َحََلَّلًّ بِالتََّصيُِّد فَإِْن َكاَن ِممَّ

، بَ  ْن ََّل يَأْتَِمُر لَهُ َوََّل يُِطيُعهُ فَلَْيَس اْلُمْحِرُم هَاهُنَا قَاتَِلًّ ْيِد فَهَُو َحَراٌم، َوإِْن َكاَن ِممَّ ْل لِلصَّ

 أََمَر بُِمبَاٍح َحََلٍل لِْلَمأُْموِر.

لُهُ؛ ِْلَنَّهُ لَْم تَِصحَّ فِيِه َولَْو اْشتََرَك َحََلٌل َوُمْحِرٌم فِي قَْتِل َصْيٍد َكاَن َمْيتَةًّ ََّل يَِحلُّ أَكْ 

ِ  -الذََّكاةُ َخالَِصةًّ، َوَعلَى اْلُمْحِرِم َجَزاُؤهُ ُكلُّهُ ِْلَنَّهُ قَاتٌِل َوََّل َجَزاَء َعلَى اْلُمِحلِّ  َوبِاّلَِلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

 777يُولِْج[م ]َمْسأَلَةٌ لِْلُمْحِرِم أَْن يُقَبَِّل اْمَرأَتَهُ َويُبَاِشَرَها َما لَمْ 

َ تََعالَى لَْم يَْنهَ إَّلَّ  َعْن  َوُمبَاٌح لِْلُمْحِرِم أَْن يُقَبَِّل اْمَرأَتَهُ َويُبَاِشَرهَا َما لَْم يُولِْج، ِْلَنَّ َّللاَّ

فَُث: اْلِجَماُع، فَقَْط. فَِث، َوالرَّ  الرَّ

 -أقوال الفقهاء:

 ير وعطاء(ليس في القبلة شئ وليستغفر َّللا عز وجل.)سعيد بن جب■

ََّل يُْفِسُد اْلَحجَّ إَّلَّ اْلتِقَاُء اْلِختَانَْيِن فَإَِذا اْلتَقَى اْلِختَانَاِن فََسَد اْلَحجُّ َوَوَجَب ■ 

 اْلُغْرُم.)عطاء(

.)أبو حنيفة■  هُ تَامٌّ  َمْن َجاَمَع ُدوَن اْلفَْرِج فَأَْنَزَل فَلَْيَس َعلَْيِه إَّلَّ َدٌم َوتُْجِزئُهُ َشاةٌ َوَحجُّ

 والشافعي(

 -األحاديث واآلثار:

َعْن َشْيٍخ يُقَاُل لَهُ: أَبُو هَِرٍم قَاَل: َسِمْعت أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: يَِحلُّ لِْلُمْحِرِم ِمْن اْمَرأَتِِه ■ 

بَّابَِة بَْيَن أُْصبَُعْيِن ِمْن أََصابِِع يَِدِه   يَْعنِي اْلِجَماَع. -ُكلُّ َشْيٍء إَّلَّ هََذا َوأََشاَر بِإِْصبَِعِه السَّ

ُم َعلَى اْلُمْحِرِم ِمْن اْمَرأَتِِه ُكلُّ َشْيٍء إَّلَّ اْلَكََلَم.■   َعْن َعائَِشةَ: يَُحرَّ

فَُث َما تََكلََّم بِِه ِعْنَد النَِّساءِ ■    عن ابن عباس :إنََّما الرَّ

َدٌم.)ضعيف( ) عن َشِريٍك َعْن َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِيَمْن نَظََر فَأَْمَذى، أَْو أَْمنَى: َعلَْيِه ■ 

 إْبَراِهيَم ْبِن ُمهَاِجٍر وكَلهما َّل شئ(

: َمْن قَبََّل فََعلَْيِه َدٌم.)ضعيف() ) عن َشِريٍك َعْن جابر الجعفٍي وكَلهما ■َ َُ  َ َعْن َعلِيٍّ

 َّل شئ(

 777]َمْسأَلَةٌ اْلُمْحِرم إَذا تَطَيََّب نَاِسيًا أَْو تََداَوى بِِطيٍب[م
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طَيََّب نَاِسيًّا، أَْو تََداَوى بِِطيٍب، أَْو َمسَّهُ ِطيُب اْلَكْعبَِة، أَْو َمسَّ ِطيبًّا لِبَْيٍع، أَْو َوَمْن تَ 

ُم َعلَى اْلُمْحِرِم لِبَاُسهُ نَاِسيًّا، أَْو لَِضُروَرٍة طَاَل ُكلُّ َذلَِك ِمْنهُ، أَْو  ِشَراٍء، أَْو لَبَِس َما يَُحرَّ

ِه، َوَعلَْيِه أَْن يُِزيَل َعْن نَْفِسِه ُكلَّ َذلَِك قَُصَر فَََل َشْيَء َعلَْيهِ  ، َوََّل يَْكَدُح َذلَِك فِي َحجِّ

َساَعةَ يَْذُكُرهُ أَْو َساَعةَ يَْستَْغنِي َعْنهُ، َوَكَذلَِك َمْن َحلََق َرْأَسهُ نَاِسيًّا فَََل َشْيَء َعلَْيِه، َولَهُ 

َد أَْن يَْحتَِجَم َويَْحلَِق َمَواِضَع اْلَمَحا ِجِم، َوََّل َشْيَء َعلَْيِه، َولَهُ أَْن يَْدهَُن بَِما َشاَء، فَلَْو تََعمَّ

هُ َوإِْحَراُمهُ. َم لَِغْيِر َضُروَرٍة: بَطََل َحجُّ َم َعلَْيِه أَْو فِْعَل َما ُحرِّ  لِبَاَس َما ُحرِّ

ِ تََعالَى: }َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاحٌ -بُْرهَاُن َذلَِك  َدْت  : قَْوُل َّللاَّ فِيَما أَْخطَأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تََعمَّ

ِ ٥قُلُوبُُكْم{ ]اْلحزاب:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ تِي َعْن : »-َصلَّى َّللاَّ ُعفَِي ِْلُمَّ

  «..اْلَخطَأِ َوالنِّْسيَاِن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ 

 -أقوال الفقهاء:

ا إلَى َمْن َغطَّى َرأْ ■  ا، أَْو نَاِسيًّا، أَْو ُمْكَرهًّا يَْومًّ َسهُ، أَْو َوْجهَهُ، أَْو لَبَِس َما نُِهَي َعاِمدًّ

فََعلَْيِه اللَّْيِل فََعلَْيِه َدٌم، فَإِْن فََعَل َذلَِك أَقَلَّ ِمْن يَْوٍم فََعلَْيِه َصَدقَةٌ، فَإِْن َحلََق قَفَاهُ لِْلِحَجاَمِة 

 ْعَض ُعْضٍو فََعلَْيِه َصَدقَةٌ.)أبو حنيفة(َدٌم، فَإِْن َحلََق بَ 

َمْن فََعَل َشْيئًّا ِمْن َذلَِك فَأََماَط بِِه َعْن نَْفِسِه أَذًّى فََعلَْيِه اْلفِْديَةُ الَّتِي َعلَى َمْن َحلََق ■ 

 ِه اْلفِْديَةُ.)مالك(َرْأَسهُ، َوََّل يَْحتَِجُم إَّلَّ ِمْن َضُروَرٍة، فَإِْن َحلََق َمَواِضَع اْلَمَحاِجِم فََعلَيْ 

ا قَْوُل َمالٍِك فَإِنَّهُ قِيَاٌس َواْلقِيَاُس ُكلُّهُ بَاِطٌل، َولَْو َكانَْت إَماطَتُهُ ⊙ قال المؤلف: َوأَمَّ

ْأِس تُوِجُب اْلفِْديَةَ َْلَْوَجَب اْلفِْديَةَ: اْلبَْوُل، َواْلَغائِطُ، َواْْلَْكُل،  اْْلََذى بَِغْيِر َحْلِق الرَّ

ْرِس لِْلَوَجِع، فَُكلُّ هََذا َوالشُّ  ِح، َوالتََّدفُُّؤ لِْلبَْرِد، َوقَْلُع الضِّ ْرُب، َواْلُغْسُل لِْلَحرِّ َوالتََّروُّ

 إَماطَةُ أَذًّى.

ْم فَإِْن قَالُوا: قَْد أَْجَمَع النَّاُس َعلَى إْسقَاِطِه اْلفِْديَةَ فِي أَْكثََر ِمْن َذلَِك؟ قُْلنَا: َحْسبُنَا َوإِيَّاكُ 

ْجَماِع َعلَى إْبطَاِل ِعلَّتُِكْم.. ِة اْْلِ  إْقَراُرُكْم بِِصحَّ

ْأِس فَقَْط فَفِيِه اْلفِْديَةُ ■  َوََّل يَْحلُِق -ََّل َشْيَء فِي النِّْسيَاِن فِي ُكلِّ َذلَِك إَّلَّ فِي َحْلِق الرَّ

 َمْوِضَع اْلَمَحاِجِم، َولَْم يَْذُكْر فِي َذلَِك فِْديَةًّ.)الشافعي(

ْحَمِن ْبَن أَبِي بَْكٍر(م■  ن اكتحلت بإثمد فإنها تهرق دما.) َعْبد الرَّ

 أََصاَب ثَْوبَهُ َخلُوُق اْلَكْعبَِة فََل شئ عليه.)سعيد بن جبير وعطاء(■ 

 الحجامة للمحرم.☆

 من احتجم وهو محرم أراق دما.)الحسن(■

 اء وابنخعي(إْن َحلََق َمَواِضَع اْلَمَحاِجِم فََعلَْيِه َكفَّاَرةٌ.)عط■ 

ائُِم.)مسروق(■   يَْحتَِجُم اْلُمْحِرُم، َوََّل يَْحتَِجُم الصَّ

ا.)طاوس(■   يَْحتَِجُم اْلُمْحِرُم إَذا َكاَن َوِجعًّ

 التداوى بعَلج فيه طيب.)رائحة(☆

 يَِّة.)عطاء(َمْن تََداَوى بَِدَواٍء فِيِه ِطيٌب فََعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ َوََّل بَأَْس بِاْْلَْدهَاِن اْلفَاِرسِ ■ 

 فِي الطِّيِب اْلفِْديَةُ.)النخعي(■



 

185 
 

ْيِت، أَْو اْلبَنَْفَسِج فََعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ.)مجاهد(■  إَذا تََداَوى اْلُمْحِرُم بِالسَّْمِن، أَْو الزَّ

 اللباس ثانيا.☆

ا نَاِسيًّا فَََل َشْيَء َعلَْيِه فِي اْلُمْحِرِم يَُغطِّي َرْأَسهُ نَاِسيًّا ََّل َشْيَء َعلَْيِه فَإِْن لَبَِس ■  قَِميصًّ

َد َذلَِك فَاْلَكفَّاَرةُ.)عطاء( َ تََعالَى؛ فَإِْن تََعمَّ  َوْليَْستَْغفِْر َّللاَّ

 ََّل َشْيَء فِي َذلَِك َعلَى النَّاِسي.)حماد بن أبي سليمان(■ 

ْعفََراُن.)مجاهد وسعيد■  بن جبير وكرهه عطاء( يجوز لِْلُمْحِرِم أَْكَل الطََّعاِم، َوفِيِه الزَّ

 ■ ، يباح اْلَخبِيِص اْلُمَزْعفَِر لِْلُمْحِرِم.)عن طَاُوٍس، َوَعطَاٍء واْلَحَسِن، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

) ِد ْبِن َعلِيٍّ  َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد، َوُمَحمَّ

ا.) إبراهيم، وعطاء، فِي لِبَاِس اْلقَِميِص، َواْلقَلَْنُسَوِة، َواْلُخفَّْيِن لِْلُمْحِرِم أَنَّ ■  هُ يُْهِرُق َدمًّ

 والحسن(

 -األحاديث واآلثار:

احتجم  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس ■ 

 )صحيح(« وهو محرم

ِ »َعْن اْبِن بَُحْينَةَ قَاَل ■  َوهَُو ُمْحِرٌم بَِطِريِق َمكَّةَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْحتََجَم َرُسوُل َّللاَّ

 صحيح(«)َوَسطَ َرْأِسهِ 

أَنَّ فِي َذلَِك َغَراَمةًّ َوََّل فِْديَةًّ َولَْو َوَجبَْت لََما  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: لَْم يُْخبِْر 

ْأِس فِي َكثِيَر الشَّْعِر أَْفَرَع َوإِنََّما نُِهينَا َعْن حَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَكاَن »أَْغفََل َذلَِك،  ْلِق الرَّ

ْحَرامِ  ْأِس.« اْْلِ ا َوََّل هَُو ِمْن الرَّ  َواْلقَفَا لَْيَس َرْأسًّ

ا اْحتََجَم أَْن يَْفتَِدَي بِِصيَاٍم، أَْو َصَدقٍَة، أَْو ■  َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ أََمَر ُمْحِرمًّ

 ْيِه.نُُسٍك؛ فَإِْن اُْضطُرَّ إلَى َذلَِك فَََل َشْيَء َعلَ 

 يَْعنِي اْلُمَزْعفََر. -عن نَافٍِع أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَأُْكُل اْلَخبِيَص اْْلَْصفََر َوهَُو ُمْحِرٌم ■

 َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: يَْكتَِحُل اْلُمْحِرُم بِأَيِّ ُكْحٍل َشاَء َما لَْم يَُكْن فِيِه ِطيٌب.■ 

ْثِمِد أََما إنَّهُ لَْيَس أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ الْ ■  ُمْؤِمنِيَن قَالَْت لَهَا: اْكتَِحلِي بِأَيِّ ُكْحٍل ِشْئت َغْيَر اْْلِ

 بَِحَراٍم َولَِكنَّهُ ِزينَةٌ، َونَْحُن نَْكَرهُهُ.

 -ْلهُ َصالُِح ْبُن َحيٍّ قَاَل: َرأَْيت أَنََس ْبَن َمالٍِك أََصاَب ثَْوبَهُ َخلُوُق اْلَكْعبَِة فَلَْم يَْغسِ ■ 

 َوَكاَن ُمْحِرمًّ 

عن أبي الزبير عن جابر: إن شم المحرم ريحانا، أو مس طيبا: أهرق ■ 

 دما.)ضعيف()فيه الحجاج بن أرطأة(

ِة ْبِن َخالٍِد قَاَل: َرآنَا أَبُو َذرٍّ َونَْحُن ُمْحِرُموَن فَقَاَل: اُْدهُنُوا أَْيِديَُكْم.■   عن ُمرَّ

ِرهَ أَْن يَُعالَِج اْلُمْحِرُم يََدْيِه بِالدََّسِم، َوأَْن يَْدهَُن بِالسَّْمِن َرْأَسهُ َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ كَ ■ 

 لُِصَداٍع أََصابَهُ َولَْم يَْجَعْل فِي َذلَِك َشْيئًّا.)صحيح(

 777]َمْسأَلَةٌ اْلُمْحِرم يعصُب َرْأَسهُ بَِسْيٍر أَوبِِخْرقٍَة[م

قَةَ َعلَى إَزاِرِه إْن َشاَء أَْو َعلَى ِجْلِدِه َويَْحتَِزَم بَِما َشاَء، َويَْحِمَل َولِْلُمْحِرِم أَْن يَُشدَّ اْلِمْنطَ 

ُخْرَجهُ َعلَى َرْأِسِه، َويَْعقَِد إَزاَرهُ َعلَْيِه َوِرَداَءهُ إْن َشاَء، َويَْحِمَل َما َشاَء ِمْن اْلُحُمولَِة 
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أَْو لَِجْرٍح، َويَْجبَُر َكْسَر ِذَراِعِه، أَْو َساقِِه، َعلَى َرْأِسِه، َويَْعِصَب َعلَى َرْأِسِه لُِصَداٍع، 

اِجِه، َوقَْرِحِه، َوََّل َشْيَء َعلَْيِه فِي ُكلِّ َشْيٍء ِمْن َذلَِك،  َويَْعِصَب َعلَى ِجَراِحِه، َوُخرَّ

ا  َويُْحِرُم فِي أَيِّ لَْوٍن َشاَء َحاَشا َما ُصبَِغ بَِوْرٍس، أَْو َزْعفََراٍن ِْلَنَّهُ لَمْ  يَْنهَهُ َعْن َشْيٍء ِممَّ

 َذَكْرنَا قُْرآٌن، َوََّل ُسنَّةٌ }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف بجواز شد الحزام والمنطقة على اْلزار هو قول:جابر بن زيد.■

فِيهَا نَفَقَتُهُ،  من عصب رأسه فعليه فدية ،ويباح لِبَاَس اْلِمْنطَقَِة لِْلُمْحِرِم إَذا َكانَتْ ■

إَذا َكانَْت فِيهَا نَفَقَةُ َغْيِرِه ، ويََمنََع ٌ ِمْن َشدِّ اْلِمْنطَقَِة َعلَى اْلَعُضِد ِ، َويبَاَح َشدَّهَا   ويمنعُ 

َزاِر ، ويََمنََع ٌ اْلُمْحِرم ِمْن َحْمِل ُخْرٍج لَِغْيِرِه عَ  هَا فَْوَق اْْلِ لَى َعلَى ِجْلِدِه، َويَمنََع ِمْن َشدِّ

َرْأِسِه، َو َعلَْيِه فِي َذلَِك فِْديَةًّ، َويبَاَح لَهُ َحْملَهُ َعلَى َرْأِسِه إَذا َكاَن لَهُ.)مالك ، َوَجَعَل اْبُن 

 اْلقَاِسِم َصاِحبَه في لباس المنطقةُ َ فِْديَةًّ(

 كم بن عتيبة(َّل بَأْسًّ أَْن يَتََوشََّح اْلُمْحِرُم بِثَْوبِِه َويَْعقَِدهُ َعلَى قَفَاهُ.)الح■

 ََّل بَأْس أَْن يَْعقَِد اْلُمْحِرُم ثَْوبَهُ َعلَى نَْفِسِه.)الحسن(■ 

 ■ ، ُد ْبُن َعلِيٍّ ُد ْبُن َكْعٍب، َوَعطَاٌء، َوطَاُوٌس، َوُمَحمَّ يباح لِبَاَس اْلِهْميَاِن لِْلُمْحِرِم. )ُمَحمَّ

ٍد (َوإِْبَراِهيُم، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر، َوُمَجاِهٌد، َوالْ   قَاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

يَْجبُُر اْلُمْحِرُم َعْظَمهُ إَذا اْنَكَسر.)إبراهيم ومجاهد وعن سعيد بن المسيب ومحمد بن ■ 

 على في العقد على الجرح(

لِْلُمْحِرِم: اْلِهْميَاَن َواْلِمْنطَقَةَ، َوأَْن يَْحِمَل اْلُخْرَج َعلَى َرْأِسِه، َونَْحَو َذلَِك.)أبو حنيفة ■ 

 لشافعي وأبو سليمان(وا

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي َحسَّاَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا بَِحْبٍل  -َصلَّى َّللاَّ ا ُمْحتَِزمًّ َرأَى ُمْحِرمًّ

 )ضعيف مرسل(« فَقَاَل: يَا َصاِحَب اْلَحْبِل أَْلقِهِ 

َص َرُسولُ »عن اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل: ■ ِ  َرخَّ فِي اْلِهْميَاِن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َّللاَّ

 ضعيف()فيه راو مجهول(«)لِْلُمْحِرمِ 

 َعْن ُمْسلِِم ْبِن ُجْنُدٍب: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: ََّل تَْعقِْد َعلَْيَك َشْيئًّا َوأَْنَت ُمْحِرٌم.■ 

 لِْلُمْحِرِم . َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكِرهَ اْلِهْميَانَ ■ 

َحابَِة  ا اْبُن ُعَمَر فَقَْد ُرِوَي َعْنهُ َوَعْن َغْيِرِه ِمْن الصَّ ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: َوأَمَّ َرِضَي َّللاَّ

 ⬇⬇ِخََلُف هََذا -

ا: َرأَْينَا اْبَن ُعَمَر قَْد َشدَّ َحْقَوْيِه بِِعَماَمٍة َوهَُو ■   ُمْحِرٌم.َعْن َعطَاٍء، َوطَاُوٍس قَاََّل َجِميعًّ

هُ اْلُمْحِرُم َعلَى َحْقَوْيِه، ■  ُص فِي اْلِهْميَاِن يَُشدُّ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَنَّهَا َكانَْت تَُرخِّ

ا.  َوفِي اْلِمْنطَقَِة أَْيضًّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل فِي اْلِهْميَاِن لِْلُمْحِرِم: ََّل بَأَْس بِِه.■ 

ا فََرَمَل َحتَّى َرأَْيت ِمْنطَقَتَهُ قَْد اْنقَطََعْت َعْن ُمَجاِهٍد قَ ■  بَْيِر َجاَء َحاج ًّ اَل: َرأَْيت اْبَن الزُّ

 َعلَى بَْطنِِه.
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 عن اْبِن ُعَمَر: ََّل يَْعِصُب اْلُمْحِرُم َرْأَسهُ بَِسْيٍر َوََّل بِِخْرقٍَة.■

ْحَمِن ْبِن يََساٍر قَاَل: َرأَْيت اْبَن عَ ■   بَّاٍس قَْد َشدَّ َشْعَرهُ بَِسْيٍر َوهَُو ُمْحِرٌم.َعْن َعْبِد الرَّ

ِ ْبِن َجْعفٍَر ثَْوبَْيِن ■  ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن قَاَل: َرأَى ُعَمُر َعلَى َعْبِد َّللاَّ َعْن ُمَحمَّ

َجْيِن َوهَُو ُمْحِرٌم فَقَاَل: َما هََذا؟ فَقَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: َما ا يَُعلُِّمنَا  ُمَضرَّ أََخاُل أََحدًّ

نَّةَ؟ فََسَكَت ُعَمُر.  السُّ

 776َمْسأَلَةٌ قَْطُع َشَجِر اْلَحَرِم[م]

َوََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد قَْطُع َشْيٍء ِمْن َشَجِر اْلَحَرِم بَِمكَّةَ، َواْلَمِدينَِة َوََّل َشْوَكٍة فََما فَْوقَهَا، َوََّل 

ْذِخرَ  َوُمبَاٌح لَهُ أَْن يَْرَعى إبِلَهُ أَْو  -فَإِنَّ َجْمَعهُ ُمبَاٌح فِي اْلَحَرِم  ِمْن َحِشيِشِه َحاَشا اْْلِ

فَإِْن َوَجَد ُغْصنًّا قَْد قَطََعهُ َغْيُرهُ أَْو َوقََع فَفَاَرَق ِجْذَمهُ فَلَهُ  -بَِعيَرهُ أَْو َمَواِشيَهُ فِي اْلَحَرِم 

ةًّ فَإِنَّ َسْلبَهُ َحََلٌل لَِمْن َوَجَدهُ. أَْخُذهُ ِحينَئٍِذ ،فَإِْن اْحتَطََب فِي َحَرمِ   اْلَمِدينَِة َخاصَّ

 -أقوال الفقهاء:

 يكره الرعي في حرم مكة.)أبو حنيفة(■

 يباح أَْخَذ السَّنَى َوَسائِِر َحِشيِش اْلَحَرِم .)مالك(■

لَى الدَّْوَحِة: قِيَمةُ ََ فِي اْلُغْصِن فََما فَْوقَهُ إ-يَجِب اْلَجَزاِء َعلَى قَاِطِع َشَجِر اْلَحَرِم ■

ا يَتََصدَُّق بِِه لُِكلِّ ِمْسِكينٍ  نِْصُف  َذلَِك، فَإِْن بَلََغ هَْديًّا أَْهَداهُ، فَإِْن لَْم يَْبلُْغ هَْديًّا فَقِيَمتُهُ طََعامًّ

 َصاِع ِحْنطٍَة، أَْو َصاُع تَْمٍر، أَْو َشِعيِر، َوََّل يُْجِزُئ فِي َذلَِك ِصيَاٌم.)أبو حنيفة(

 قَاَل ُزفَُر: يَتََصدَُّق بِاْلقِيَمِة َوََّل يُْجِزُئ فِي َذلَِك هَْدٌي َوََّل ِصيَاٌم.وَ ■

 الدوحة فِيهَا بَقََرةٌ، َوفِي اْلَوتَِد ُمدٌّ.)عطاء(■

ِ ْبِن َعاِمر(■ٍ   فِي الدَّْوَحة: بَقََرةٌ.)ََعْبِد َّللاَّ

 َسْبَعةٌ يَتََصدَُّق بِهَا بَِمكَّةَ.) ْ اْبِن أَبِي نَِجيح( فِي الدَّْوَحِة ِستَّةُ َدنَانِيَر، أَْو َخْمَسةٌ، أَوْ ■ٍ 

 ََّل َشْيَء فِي َذلَِك .)مالك وأبو سليمان وهو قول المؤلف(■ 

 -اَلحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ هََذا  إنَّ »يَْوَم فَْتِح َمكَّةَ:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى إلَى  ُ تََعالَى يَْوَم َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض فَهَُو َحَراٌم بُِحْرَمٍة َّللاَّ َمهُ َّللاَّ اْلبَلََد َحرَّ

، فَهَُو يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوإِنَّهُ لَْم يَِحلَّ اْلقِتَاُل فِيِه ِْلََحٍد قَْبلِي، َولَْم يَِحلَّ لِي إَّلَّ َساَعةًّ ِمْن نَهَارٍ 

ِ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ََّل يُْعَضُد َشَجُرهُ َوََّل يُنَفَُّر َصْيُدهُ، َوََّل يَْلتَقِطُ لُقََطتَ  هُ إَّلَّ َحَراٌم بُِحْرَمٍة َّللاَّ

ْذِخَر فَإِنَّهُ لِقَ  ِ إَّلَّ اْْلِ فَهَا َوََّل يُْختَلَى َخََلهَا قَاَل اْلَعبَّاُس: يَا َرُسوَل َّللاَّ ْينِِهْم َولِبُيُوتِِهْم َمْن َعرَّ

ْذِخرَ   صحيح(«)فَقَاَل: إَّلَّ اْْلِ

 ■ ِ إنَّ َمكَّةَ »يَقُوُل:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن أَبِي ُشَرْيٍح اْلَعَدِويِّ " أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ

ْمهَا النَّاُس فَََل يَِحلَّ َِّلْمِرٍئ يُْؤِمُن بِ  ُ َولَْم يَُحرِّ َمهَا َّللاَّ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر أَْن يَْسفَِك بِهَا َحرَّ اّلَِلَّ

 ِ َص بِقِتَاِل َرُسوِل َّللاَّ ا َوََّل يَْعِضَد بِهَا َشَجَرةًّ فَإِْن أََحٌد تََرخَّ فِيهَا  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َدمًّ

َ أَِذَن لَِرُسولِِه َولَْم يَأَْذْن لَُكْم، َوإِنََّما أَِذنَ  لِي فِيهَا َساَعةًّ ِمْن نَهَاٍر َوقَْد  فَقُولُوا لَهُ: إنَّ َّللاَّ

 )صحيح(« َعاَدْت ُحْرَمتُهَا اْليَْوَم َكُحْرَمتِهَا بِاْْلَْمِس، َوْليُبَلِّْغ الشَّاِهُد اْلَغائِبَ 
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ُ تََعالَى َعْنهُ َعلَى لَِساِن َرُسولِِه  َولَْم يَْنهَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: هََذا َما نَهَى َّللاَّ

  َعْن إْرَعاِء اْلَمَواِشي: }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{

َماء فِي اْلَحَرِم[م  777]َمْسأَلَةٌ سفك الدِّ

، َوََّل أَْن يُقَاَم فِيهَا َحدٌّ، َوََّل يُْسَجَن  َوََّل يَِحلُّ أَْن يُْسفََك فِي َحَرِم َمكَّةَ َدٌم بِقَِصاٍص أَْصَلًّ

ْيِه َشْيٌء ِمْن َذلَِك أُْخِرَج َعْن اْلَحَرِم َوأُقِيَم َعلَْيِه اْلَحدُّ لَِما َذَكْرنَا فِيهَا أََحٌد، فََمْن َوَجَب َعلَ 

 ِ ِ تََعالَى: }َمقَاُم إِْبَراِهيَم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِمْن نَْهِي َرُسوِل َّللاَّ أَْن يُْسفََك بِهَا َدٌم، َولِقَْوِل َّللاَّ

 ا ُعُموٌم ََّل يَُجوُز أَْن يَُخصَّ ِمْنهُ َشْيٌء.َوَمْن َدَخلَهُ َكاَن آِمنًّا{ َوهَذَ 

ِ تََعالَى: }أَْن طَهَِّرا بَْيتَِي لِلطَّائِفِيَن َواْلَعاِكفِيَن  ا إْخَراُج اْلَعاِصي ِمْنهُ فَلِقَْوِل َّللاَّ َوأَمَّ

ُجوِد{ ]البقرة:  كَِّع السُّ هََذا فِي َحَرِم  [ فَتَْطِهيُرهُ ِمْن اْلُعَصاِة َواِجٌب، َولَْيسَ ٥٢٥َوالرُّ

 فَْتُح اْلَمِدينَِة، ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت بَِذلَِك نَصٌّ َوََّل يَُسمَّى َذْبُح اْلَحيََواِن اْلُمتََملَِّك َوََّل اْلِحَجاَمةُ، َوََّل 

َي َعلَْيِه فِي اْلَحَرِم فَْليَْدفَْع َعْن نَْفِسِه قَالَ  ا َمْن تُُعدِّ تََعالَى: }َوَّل  اْلِعْرِق: َسْفَك َدٍم.. َوأَمَّ

 تُقَاتِلُوهُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَإِْن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوهُْم{

 -أقوال الفقهاء:

 -قول المؤلف هو قول: حماد بن أبي سليمان و َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ 

 ْبِن اْلَخطَّاِب.َوهَُو قَْوُل ُعَمَر 

ْن أََصابَهُ َخاِرَج اْلَحَرِم؛ ثُمَّ لََجأَ إلَى اْلَحَرِم ■  ا فِي اْلَحَرم ِلم يقم عليه ِومَّ َمْن أََصاَب َحد ًّ

 أقيم عليه.)عطاء ومجاهد(

َوََّل قََوٍد َحتَّى يَْخُرَج تُقَاُم اْلُحُدوُد فِي اْلَحَرِم إَّلَّ اْلقَْتَل َوْحَدهُ فَإِنَّهُ ََّل يُقَاُم فِيِه َحدُّ قَْتٍل ■ 

 بِاْختِيَاِرِه.)أبو حنيفة َوقَاَل أَبُو يُوُسَف: يُْخَرُج فَيُقَاُم َعلَْيِه َحدُّ اْلقَْتل(

 -األحاديث واآلثار:

ا، ثُمَّ َدَخَل اْلَحَرَم لَْم   عن■ طَاُوس يَقُوُل: َسِمْعت اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل: َمْن أََصاَب َحد ًّ

ا  -ْم يُبَايَْع يَُجالَْس َولَ  . -َوَذَكَر َكََلمًّ  َوفِيِه: فَإَِذا َخَرَج أُقِيَم َعلَْيِه اْلَحدُّ

بَْيِر: قَاَل اْبُن ُعَمَر: لَْو َوَجْدُت فِيِه قَاتَِل ُعَمَر َما نََدْهتُهُ يَْعنِي َحَرَم َمكَّةَ.■   قَاَل أَبُو الزُّ

 ي فِي اْلَحَرِم َما َعَرْضت لَهُ.قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: لَْو َوَجْدت قَاتَِل أَبِ ■ 

ا ِمْن اْلَحَرِم إلَى اْلِحلِّ فََصلَبَهُْم.■ َج قَْومًّ بَْيِر أَنَّهُ َخرَّ  عن اْبِن الزُّ

 777]َمْسأَلَةٌ ََل يُْخَرُج َشْيٌء ِمْن تَُراِب اْلَحَرِم َوََل ِحَجاَرتِِه إلَى اْلِحلِّ[م

.. َوََّل بَأَْس بِإِْخَراِج َماِء َزْمَزَم َوََّل يُْخَرُج َشْيٌء ِمْن تَُراِب اْلحَ  َرِم َوََّل ِحَجاَرتِِه إلَى اْلِحلِّ

ِْلَنَّ ُحْرَمةَ اْلَحَرِم إنََّما ِهَي لِْْلَْرِض َوتَُرابِهَا َوِحَجاَرتِهَا، فَََل يَُجوُز لَهُ إَزالَةُ ُحْرَمتِهَا 

 َولَْم يَأِْت فِي اْلَماِء تَْحِريٌم.

 َعطَاٍء واْبِن أَبِي لَْيلَى َوَغْيِرِه. قول المؤلف هو قولْ ■

 777]َمْسأَلَة ِمْلُك ُدوِر َمكَّةَ َوبَْيُعَها َوإَِجاَرتَُها[م

 َوِمْلُك ُدوِر َمكَّةَ َوبَْيُعهَا َوإَِجاَرتُهَا َجائٌِز.

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّهُ قَاَل: ََّل يَِحلُّ  ينَا َعْن َعْبِد َّللاَّ  بَْيُع ُدوِرهَا َوََّل إَجاَرتُهَا.َوقَْد ُروِّ
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 َوَمنََع ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ِمْن ِكَرائِهَا.

ينَا فِي َذلَِك َخبََرْيِن ُمْرَسلَْيِن ََّل  ينَا َعْن ُعَمَر اْلَمْنَع ِمْن التَّْبِويِب َعلَى ُدوِرهَا؛ َوُروِّ َوُروِّ

اِن   َوْيِه.َوهَُو قَْوُل إِْسَحاَق ْبِن َراهْ  -يَِصحَّ

َحابَةُ بِهَا ُدوَرهُْم بِِعْلِم َرُسوِل َّللاَّ  فَلَْم يَْمنَْع ِمْن َذلَِك،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -)و(قَْد َملََك الصَّ

بَا{ ]البقرة:  َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ ُ تََعالَى: }َوأََحلَّ َّللاَّ ا فَقَْد قَاَل َّللاَّ [ ٢١٥َوُكلُّ َمْن َملََك َرْبعًّ

 فَُكلُّ َذلَِك ُمبَاٌح فِيهَا. -َعلَْيِه السَََّلُم  -َمَر بِاْلُمَؤاَجَرِة َرُسولُهُ َوأَ 

 777]َمْسأَلَة اْحتَطََب فِي َحَرِم اْلَمِدينَِة[م

ا َمْن اْحتَطََب فِي َحَرِم اْلَمِدينَِة فََحََلٌل َسْلبُهُ ُكلَّ َما َمَعهُ فِي َحالِِه تِْلَك َوتَْجِريُدهُ إَّلَّ   َما َوأَمَّ

 يَْستُُر َعْوَرتَهُ فَقَْط.

 -األحاديث واآلثار:

ا أَبَاهُ َرِكَب إلَى قَْصِرِه بِاْلَعقِيِق فََوَجَد ■ َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعد بن أبي وقاٍص قَاَل: إنَّ َسْعدًّ

ا َرَجَع َسْعٌد َجاَءهُ أَْهُل الْ  ا أَْو يَْخبِطَهُ فََسلَبَهُ فَلَمَّ ا يَْقطَُع َشَجرًّ َعْبِد فََسأَلُوهُ أَْن يَُردَّ َعلَى َعْبدًّ

 ِ ِ أَْن أَُردَّ َشْيئًّا نَفَّلَنِيِه َرُسوُل َّللاَّ  - ُغََلِمِهْم أَْو َعلَْيِهْم َما أََخَذ ِمْن ُغََلِمِهْم فَقَاَل: َمَعاَذ َّللاَّ

 َوأَبَى أَْن يَُردَّ َعلَْيِهْم.)صحيح( -َعلَْيِه السَََّلُم 

طَّاِب أَنَّهُ قَاَل لَِمْولًّى لُِعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن: إنِّي اْستَْعَمْلتُك َعلَى َما َعْن ُعَمَر ْبِن اْلخَ ■

ا أَْو يَْعِضُدهُ: فَُخْذ َحْبلَهُ َوفَأَْسهُ؟ قُْلت: آُخُذ ِرَداَءهُ؟ قَاَل: ََّل  هَاهُنَا فََمْن َرأَْيتَهُ يَْخبِطُ َشَجرًّ

 .)صحيح َوَعْن اْبِن ُعَمَر نَْحُو هََذا(

َحابَِة يُْعَرُف َولَْيَس هََذا فِي اْلَحِشيِش ِْلَنَّ اْْلَثََر قَ  اَل المؤلف: َوََّل ُمَخالَِف لَهُْم ِمْن الصَّ

 َوِسْتُر اْلَعْوَرِة فَْرٌض بُِكلِّ َحاٍل. -إنََّما َجاَء فِي اَِّلْحتِطَاِب 

 772/773ِب[مالتَّقَرُّ  ]َمْسأَلَةٌ نََذَر أَْن يَْمِشي إلَى َمكَّةَ َعلَى َسبِيلِ 

َوَمْن نََذَر أَْن يَْمِشَي إلَى َمكَّةَ أَْو إلَى َعَرفَةَ أَْو إلَى ِمنًّى أَْو إلَى َمَكان َذَكره ِمْن اْلَحَرِم 

 ِ ِب إلَى َّللاَّ ْكِر لَهُ  -َعزَّ َوَجلَّ  -َعلَى َسبِيِل التَّقَرُّ ََّل َعلَى َسبِيِل اْليَِميِن  -تََعالَى  -أَْو الشُّ

ََلِة هُنَالَِك، أَْو الطََّواِف بِاْلبَْيِت فَقَْط  فَفَْرضٌ  َوََّل يَْلَزُمهُ  -َعلَْيِه اْلَمْشُي إلَى َحْيُث نََذَر لِلصَّ

، َوََّل أَْن يَْعتَِمَر إَّلَّ أَْن يَْنِذُر َذلَِك َوإَِّلَّ فَََل ، فَإِْن َشقَّ َعلَْيِه اْلَمْشُي إلَى َحْيُث نَ  َذَر أَْن يَُحجَّ

َك فَْليَْرَكْب َوََّل َشْيَء َعلَْيِه؛ فَإِْن َرِكَب الطَِّريَق ُكلَّهُ لَِغْيِر َمَشقٍَّة فِي طَِريٍق فََعلَْيِه ِمْن َذلِ 

ا. ا َوََّل إْطَعامًّ ُض ِمْنهُ ِصيَامًّ  هَْدٌي َوََّل يَُعوِّ

هُ   .فَإِْن نََذَر أَْن يَُحجَّ َماِشيًّا فَْليَْمِش ِمْن اْلِميقَاِت َحتَّى يُتِمَّ َحجَّ

 ِ : }يَأْتُوَك ِرَجاَّل -تََعالَى  -َوَمْن نََذَر أَْن يَْرَكَب فِي َذلَِك فََعلَْيِه أَْن يَْرَكَب َوََّل بُدَّ لِقَْوِل َّللاَّ

ُكوُب إلَى ُكلِّ َما ٢١َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر يَأْتِيَن ِمْن ُكلِّ فَجٍّ َعِميٍق{ ]الحج:  [ فَاْلَمْشُي َوالرُّ

 ِ ، أَْو ُعْمَرٍة ، َوهََذا َخطَأٌ؛  - َذَكْرنَا طَاَعةٌ ّلِِلَّ .. َوقَاَل قَْوٌم: ََّل يَْمِشي إَّلَّ فِي َحجٍّ َعزَّ َوَجلَّ

أَْو  ِْلَنَّهُ إْلَزاُم َما لَْم يَْنِذْرهُ َعلَى نَْفِسِه بَِغْيِر قُْرآٍن، َوََّل ُسنٍَّة... فَإِْن نََذَر أَْن يَُحجَّ َماِشيًّا،

َما َذَكْرنَا َوََّل يَْلَزُمهُ اْلَمْشُي إَّلَّ ُمْذ يُْحِرُم إلَى أَْن يُتِمَّ َمنَاِسَك َعَملِِه؛ ِْلَنَّ يَْعتَِمَر َماِشيًّا فَكَ 

، فَإِْن نََذَر اْلَمْشَي إلَى َمكَّةَ فََكَما قَاَل َعطَاٌء: ِمْن َحْيُث نََوى، فَإِْن لَْم يَْنِو  هََذا هَُو اْلَحجُّ

اْسُم َمْشٍي َوْليَْرَكْب َغْيَر َذلَِك َوََّل َشْيَء َعلَْيِه؛ ِْلَنَّهُ قَْد أَْوفَى بَِما نََذَر  فَْليَْمِش َما يَقَُع َعلَْيهِ 
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-  ِ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

نََذَر إلَى َعَرفَةَ، أَْو نََذَر اْلَمْشَي إلَى اْلَمْسِجِد، أَْو إلَى اْلَكْعبَِة، أَْو إلَى اْلَحَرِم لَِزَمهُ، فَإِْن ■ 

فَا َواْلَمْرَوِة لَْم يَْلَزْمهُ .)مالك(  إلَى ُمْزَدلِفَةَ، أَْو ِمنًّى، أَْو الصَّ

يَْمِشي، فَإِْن َعَجَز َرِكَب َوأَْهَدى َشاةًّ فََما فَْوقَهَا .)مالك في رواية ابن وهب عنه ■ 

ا أَْعيَا َرِكَب َويَْعِرُف اْلَمْوِضَع الَِّذي َرِكَب ِمْنهُ فَإَِذا َوَرَوى َعْنهُ اْبُن اْلقَاِسُم أَنَّهُ يَْمِشي فَإِذَ 

ا فَأَقَلَّ لَْم  َكاَن ِمْن قَابٍِل َرَجَع فََمَشى َما َرِكَب َوَرِكَب َما َمَشى فَإِْن َكاَن ُرُكوبُهُ يَْومًّ

ى ِمنًّى إلَى َعَرفَةَ إلَى ُمْزَدلِفَةَ إلَى يَْرِجْع لَِذلَِك َولَِكْن َعلَْيِه اْلهَْدُي، فَإِْن َرِكَب ِمْن َمكَّةَ إلَ 

ا فِي الطَِّريِق َوَعلَْيِه  ُكوِب يَْومًّ ِمنًّى إلَى َمكَّةَ َرَجَع ِمْن قَابٍِل فََمَشى ُكلَّ َذلَِك بِِخََلِف الرُّ

ا َمَشى َولَْو نِْصَف ِميٍل؛ ثُمَّ َرِكَب َويُ  -َمَع َذلَِك هَْدٌي  ا َكبِيرًّ ْهِدي َوََّل فَإِْن َكاَن َشْيخًّ

 يَْرِجُع ثَانِيَةًّ(

 يَْمِشي فَإِْن َرِكَب فَْليُْهِد َشاةًّ فََما فَْوقَهَا.)أبو حنيفة(■ 

 يَْمِشي فَإِْن أَْعيَا َرِكَب َوَعلَْيِه هَْدٌي َغْيُر َواِجٍب، َولَِكْن اْحتِيَاطًّا.)الشافعي(■ 

 ول المؤلف(إْن َعَجَز َرِكَب َوََّل َشْيَء َعلَْيِه.)ابن شبرمة وهو ق■ 

َمْن َجَعَل َعلَى نَْفِسِه اْلَمْشَي إلَى اْلبَْيِت يَْمِشي ِمْن َحْيُث نََوى فَإِْن لَْم يَْنِو َشْيئًّا فَْليَْرَكْب ■ 

 فَإَِذا َدَخَل اْلَحَرَم َمَشى إلَى اْلبَْيِت.)عطاء(

 -األحاديث واآلثار:

ِ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: قَاَل ■  َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع » -َعلَْيِه السَََّلُم  -َرُسوُل َّللاَّ

َ فَََل يَْعِصهِ  َ فَْليُِطْعهُ َوَمْن نََذَر أَْن يَْعِصَي َّللاَّ  صحيح(«)َّللاَّ

ا يُهَاِدي بَْيَن بَنِيِه فَقَاَل: -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن أَنٍَس ■  َما بَاُل : أَنَّهُ َرأَى َشْيخًّ

َ لََغنِيٌّ َعْن تَْعِذيِب هََذا نَْفَسهُ، َوأََمَرهُ أَْن يَْرَكبَ  « هََذا؟ قَالُوا: نََذَر أَْن يَْمِشَي قَاَل: إنَّ َّللاَّ

 )صحيح(

ا إَِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  -تََعالَى  -قال المؤلف: َقَاَل  ُ نَْفسًّ [ فََمْن لَْيَس ٢٨٣}َّل يَُكلُِّف َّللاَّ

ُ  اْلَمْشيُ  اْلَمْشَي، َوَكاَن نَْذُرهُ لَِما لَْيَس فِي ُوْسِعِه  -تََعالَى  -فِي ُوْسِعِه فَلَْم يَُكلِّْفهُ َّللاَّ

 َمْعِصيَةًّ ََّل يَُجوُز لَهُ اْلَوفَاُء بِهَا.

« ■ ِ  -تََعالَى  -َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِيِّ قَاَل نََذَرْت أُْختِي أَْن تَْمِشَي إلَى بَْيِت َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوأََمَرْتنِي أَْن أَْستَْفتَِي لَهَا النَّبِيَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَاْستَْفتَْيُت النَّبِيَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ا؟ فَقَاَل: لِتَْمِش َوْلتَْرَكْب فَأََمَرهَا بِِكََل اْْلَْمَرْيِن َولَْم يُوِجْب َعلَْيهَا فِي َذلَِك َشْيئًّ 

 -أَنَّ أُْخَت ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر نََذَرْت أَْن تَْمِشَي إلَى اْلبَْيِت فَأََمَرهَا النَّبِيُّ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■ 

 صحيح(«)أَْن تَْرَكَب َوتُْهِدَي هَْديًّا -َعلَْيِه السَََّلُم 

 ِ ، أََحُدهَُما: أَْن تَْرَكَب َوتَْمِشَي -السَََّلُم  َعلَْيهِ  -قال المؤلف: فَهََذاِن أَْمَراِن ِمْن َرُسوِل َّللاَّ

َوهََذا  -ُدوَن إْلَزاِم َشْيٍء فِي َذلَِك، َواآْلَخُر: أَْن تَْرَكَب َوتُْهِدَي هَْديًّا ُدوَن َمْشٍي فِي َذلَِك 

ِ ْبُن ُزَحَر  ينَا ِمْن طَِريٍق فِيهَا ُعبَْيُد َّللاَّ َعْن أَبِي َسِعيٍد  -ٌف َوهَُو َضِعي -هَُو قَْولُنَا.. ُروِّ

َعْينِيُّ َوهَُو َمْجهُوٌل " أَنَّهُ   أََمَرهَا أَْن تَُصوَم ثَََلثَةَ أَيَّاٍم ". -َعلَْيِه السَََّلُم  -الرُّ
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 ِ ا ِمْثُل هََذا ِمْن طَِريٍق فِيهَا َحيُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ َوِمْثلُهُ ِمْن  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -َوُرِوَي أَْيضًّ

 نَبَّْهنَا َعلَْيهَا لِئََلَّ يُْغتَرَّ بِهَا. -َوهَُو َضِعيٌف  -فِيهَا َشِريٌك طَِريٍق 

 َعْن َعطَاٍء أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس قَاَل: اْمِش َما اْستَطَْعت َواْرَكْب َواْذبَْح، أَْو تََصدَّْق.■ 

أَْن تَْشتَِرَي َرقَبَةًّ َوْلتَْمِش فَإَِذا أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس أََمَر اْمَرأَةًّ نََذَرْت أَْن تَُحجَّ َماِشيَةًّ بِ ■ 

قَبَةُ فَْلتَْرَكْب َوْلتَْمِش النَّاِذَرةُ فَإَِذا قََضتْ  قَبَةُ فَإَِذا أَْعيَْت الرَّ  َعَجَزْت فَْلتَْرَكْب َوْلتَْمِش الرَّ

هَا فَْلتُْعتِْقهَا.  َحجَّ

اْلَكْعبَِة فََمَشْت َحتَّى أَْعيَْت فََرِكبَْت، ثُمَّ أَتَْت َعْن أُمِّ َمَحبَّةَ أَنَّهَا نََذَرْت أَْن تَْمِشَي إلَى ■ 

ي قَابَِلًّ َوتَْرَكبِي َحتَّى تَْنتَِهي إلَى اْلَمَكاِن  اْبَن َعبَّاٍس فََسأَلَْتهُ؟ فَقَاَل: أَتَْستَِطيِعيَن أَْن تَُحجِّ

ِك اْبنَةٌ تَْمِشي َعْنك؟ قَالَْت: لِي الَِّذي َرِكْبت فِيِه فَتَْمِشي َما َرِكْبِت؟ قَالَْت: ََّل، قَاَل: أَلَ 

َ َوتُوبِي إلَْيِه.  اْبنَتَاِن هَُما فِي أَْنفُِسِهَما أَْعظَُم ِمْن َذلَِك؛ قَاَل: فَاْستَْغفِِري َّللاَّ

ِ فَْليَْرَكْب َولِيُْهِد هَْديًّا ■  : َمْن نََذَر أَْن يَْمِشَي إلَى بَْيِت َّللاَّ  .-َعْن َعلِيٍّ

ينَا َعنْ  ا يُْهِدي بََدنَةًّ.َوُروِّ  هُ أَْيضًّ

بَْيِر، َواْبِن ُعَمَر: يَْمِشي فَإَِذا أَْعيَا يَْرَكُب َويَُعوُد ِمْن قَابٍِل فَيَْرَكُب َما َمَشى ■ َ َعْن اْبِن الزُّ

 َويَْمِشي َما َرِكَب.

 777]َمْسأَلَةٌ ُدُخوُل َمكَّةَ بََِل إْحَراٍم[م

إنََّما َجَعَل اْلَمَواقِيَت لَِمْن َمرَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ئٌِز؛ ِْلَنَّ النَّبِيَّ َوُدُخوُل َمكَّةَ بََِل إْحَراٍم َجا

 ُ ا َوََّل ُعْمَرةًّ، فَلَْم يَأُْمْر َّللاَّ ا، أَْو ُعْمَرةًّ، َولَْم يَْجَعْلهَا لَِمْن لَْم يُِرْد َحج ًّ  -بِِهنَّ يُِريُد َحج ًّ

ََلُم َعلَ  -قَطُّ، َوََّل َرُسولُهُ  -تََعالَى  بِأَْن ََّل يَْدُخَل َمكَّةَ إَّلَّ بِإِْحَراٍم فَهَُو إْلَزاُم َما لَْم  -ْيِه السَّ

َدَخلَهَا َوَعلَى َرْأِسِه اْلِمْغفَُر أَْو  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَأِْت فِي الشَّْرِع إْلَزاُمهُ.. َوقَْد َصحَّ أَنَّهُ 

َوَحتَّى لَْو لَْم يَأِْت هََذا لََكاَن فِي أَنَّهُ لَْم يَأِْت بِإِيَجاِب  - ِعَماَمةٌ َسْوَداُء، َوهَُو َغْيُر ُمْحِرمٍ 

 ِ ، أَْو ُعْمَرٍة ِكفَايَةٌ. َوبِاّلَِلَّ ْحَراِم َعلَى َمْن قََصَدهَا لَِغْيِر َحجٍّ   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -اْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

  قول المؤلف هو قول: الزهري■

ا َمْن ■  َكاَن َمْنِزلُهُ بَِحْيُث يَُكوُن اْلِميقَاُت بَْينَهُ َوبَْينَهَا فَََل يَْدُخلُهَا إَّلَّ بِإِْحَراٍم بُِعْمَرٍة أَْو أَمَّ

ا َمْن َكاَن َمْنِزلُهُ بَْيَن اْلِميقَاِت َوَمكَّةَ أَْو َكاَن ِمْن أَْهِل اْلِميقَاِت فَلَهُ ُدُخوُل َمكَّةَ  ٍة، َوأَمَّ  َحجَّ

 اَم.)أبو حنيفة(َوََّل إْحرَ 

ََّل يَْدُخُل أََحٌد َمكَّةَ إَّلَّ بِإِْحَراٍم إَّلَّ َمْن اْختَلََف ِمْن الطَّائِِف َوُعْسفَاَن، بِاْلَحطَِب، ■ 

 َواْلفَاِكهَِة: فَلَهُ ُدُخولُهَا بََِل إْحَراٍم، َوإَِّلَّ اْلَعبِيَد فَلَهُْم ُدُخولُهَا بََِل إْحَراٍم، َوإَِّلَّ َمْن َخَرجَ 

 ْنهَا، ثُمَّ َرَجَع ِمْن قُْرٍب فَلَهُ ُدُخولُهَا بََِل إْحَراٍم.)مالك(مِ 

 ََّل يَْدُخلُهَا أََحٌد إَّلَّ بِإِْحَراٍم.)الشافعي(■ 

 -اآلثار:

ا.■   َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ََّل يَْدُخُل أََحٌد َمكَّةَ إَّلَّ ُمْحِرمًّ

 يِق فََدَخَل َمكَّةَ َغْيَر ُمْحِرٍم.َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َرَجَع ِمْن بَْعِض الطَّرِ ■ 

 777]َمْسأَلَةٌ نََذَر أَْن يَُحجَّ أَْو يَْعتَِمَر َولَْم يَُكْن َحجَّ َوََل اْعتََمَر قَطُّ[م
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ْسََلمِ  ِة اْْلِ ، أَْو يَْعتَِمَر، َولَْم يَُكْن َحجَّ َوََّل اْعتََمَر قَطُّ فَْليَْبَدْأ بَِحجَّ  َوَمْن نََذَر أَْن يَُحجَّ

ِة  َوُعْمَرتِِه، َوََّل يُْجِزيِه إَّلَّ َذلَِك، َوََّل يُْجِزيه أَْن يَُحجَّ نَاِويًّا لِْلفَْرِض َولِنَْذِرِه، َوََّل لَِحجَّ

ِ ثَابٌِت َعلَْيِه قَْبَل نَْذِرِه،  ِة نَْذٍر َوُعْمَرِة فَْرٍض؛ ِْلَنَّ َعْقَد َّللاَّ فَْرٍض َوُعْمَرِة نَْذٍر، َوََّل لَِحجَّ

ُ فَإِْن أَ  َر َما قَدََّمهُ َّللاَّ فَهَُو َعاٍص َواْلَمْعِصيَةُ ََّل تَنُوُب َعْن الطَّاَعِة َوََّل يُْجِزي  -تََعالَى  -خَّ

..  َعَمٌل َواِحٌد َعْن َعَملَْيِن ُمْفتََرَضْيِن إَّلَّ َحْيُث أََجاَزهُ النَّصُّ

نَْعنِي اْلَحاِضِريَن ِمْن  -، َوَوافَقُونَا َوقَْد أَْجَمُعوا أَنَّهُ ََّل تُْجِزُئ َصََلةٌ َعْن َصََلتَْينِ 

َعلَى أَنَّهُ ََّل يُْجِزُئ َصْوُم يَْوٍم َعْن يَْوَمْيِن، َوََّل َرقَبَةٌ َعْن َرقَبَتَْيِن َوََّل َزَكاةٌ  -ُخُصوِمنَا 

 ِ  التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َعْن َزَكاتَْيِن، فَتَنَاقَُضوا، َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

ا.)مجاهد وسعيد بن جبير(تُ ■  ْسََلِم َعْنهَُما َجِميعًّ ةُ اْْلِ  ْجِزئُهُ َحجَّ

ِة ■  ا: أَنَّهُ يُْجِزئُهُ َعْن َحجَّ َع َمعًّ ْسََلِم فَنََوى بَِعَملِِه فَْرَضهُ، َوالتَّطَوُّ ةَ اْْلِ َمْن َحجَّ َحجَّ

ِع.)محمد بن الحسن وأبو يو ْسََلِم، َوتَْبطُُل نِيَّةُ التَّطَوُّ فَلَْو نََذَر أَْن يَُحجَّ فََحجَّ  -سف اْْلِ

ٌد: ِهَي  ا؟ قَاَل أَبُو يُوُسَف: يُْجِزئُهُ َعْن نَْذِرِه فَقَْط ، َوقَاَل ُمَحمَّ َع َمعًّ يَْنِوي نَْذَرهُ َوالتَّطَوُّ

ٌع َوََّل تُْجِزي َعْن النَّْذِر(  تَطَوُّ

 -اآلثار:

ةُ َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َسأَلَْتهُ اْمَرأَةٌ عَ ■ ْن نََذَر أَْن يَُحجَّ َولَْم يَُكْن َحجَّ بَْعُد؟ فَقَاَل: هَِذِه َحجَّ مَّ

ْسََلِم َوفِي بِنَْذِرك.  اْْلِ

 َعْن أَنٍَس قَاَل: يَْبَدأُ بِاْلفَِريَضِة فِيَمْن نََذَر َولَْم يَُكْن َحجَّ بَْعُد.■

ٍع فََعِطَب فِي الطَِّريقِ   777[م]َمْسأَلَةٌ أَْهَدى َهْدَي تَطَوُّ

ٍع فََعِطَب فِي الطَِّريِق قَْبَل بُلُوِغِه َمكَّةَ، أَْو ِمنًّى فَْليَْنَحْرهُ، َوْليُْلِق  َمْن أَْهَدى هَْدَي تَطَوُّ

 قَََلئَِدهُ فِي َدِمِه َولِيُْخِل بَْيَن النَّاِس َوبَْينَهُ؛ َوإِْن قَسََّمهُ بَْيَن النَّاِس َضِمَن ِمْثَل َما قَسََّم.

َل: َشأْنُُكْم بِِه أَْو نَْحَو هََذا فَََل بَأَْس؛ َوََّل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَأُْكَل هَُو َوََّل ُرفَقَاُؤهُ ِمْنهُ َشْيئًّا، فَلَْو قَا

ا ِمْثَل َما أََكَل فَقَْط  بُِل  -فََمْن أََكَل ِمْنهُْم ِمْنهُ أَدَّى إلَى اْلَمَساِكيِن لَْحمًّ اْلَغنَُم، َواْلبَقَُر، َواْْلِ

 لِّ َذلَِك َسَواٌء.فِي كُ 

 فَإِْن بَلََغ َمَحلَّهُ فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَأُْكَل ِمْنهُ َوََّل بُدَّ، َويَتََصدَُّق ِمْنهُ َوََّل بُدَّ.

 -أقوال الفقهاء:

 يأكل ويطعم وليس عليه بدل.)نافع(■

ِع، َوََّل تَأْ ■  ُكْل ِمْن اْلَواِجِب.)سعيد بن إَذا َعِطَب اْلهَْدُي قَْبَل َمِحلِِّه فَُكْل ِمْن التَّطَوُّ

 جبير(

 يَْدُعهَا تَُموُت وَّل ينحرها.)أحد قولي سعيد بن المسيب(■ 

 لَهُ أَْن يَتََصدََّق بِهَا.)أبو حنيفة(■ 

 إْن أََكَل ِمْنهَا َشْيئًّا َضِمَن اْلهَْدَي ُكلَّهُ.)مالك(■ 

⊙ َ اَل: }َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا{ قَ  -تََعالَى  -قال المؤلف: َوهََذا َخطَأٌ؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

 [ َوِمْن اْلبَاِطِل اْلُمَحاِل أَْن يَأُْكَل لُْقَمةًّ فَيَْغَرُم َعْنهَا نَاقَةًّ..١٠]الشورى: 
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 ََّل يَْغَرُم إَّلَّ ِمْثَل َما أََكَل.)أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »قَاَل َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ َمَع فََُلٍن اْْلَْسلَِميِّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ َعلَْيِه  -ثََماِن َعْشَرةَ بََدنَةًّ فَقَاَل: أََرأَْيَت إْن أُْزِحَف َعلَيَّ ِمْنهَا َشْيٌء؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ََلُم  ْعلَهَا فِي َدِمهَا ثُمَّ اْضِرْب بِهَا َعلَى َصْفَحتِهَا َوََّل تَأُْكْل ِمْنهَا : تَْنَحُرهَا ثُمَّ تَْصبُِغ نَ -السَّ

 صحيح(«)أَْنَت َوََّل أََحٌد ِمْن أَْهِل ُرْفقَتِكَ 

« ■ ِ بََعَث َمَعهُ بِهَْدٍي فَقَاَل: إْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن نَاِجيَةَ اْْلَْسلَِميِّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 صحيح(«)ْنهَا َشْيٌء فَاْنَحْرهُ، ثُمَّ اُْصبُْغ نَْعلَهُ فِي َدِمِه، ثُمَّ َخلِّ بَْينَهُ َوبَْيَن النَّاسِ َعِطَب مِ 

 قال المؤلف: فَهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ هَْدٍي.

ِع يَْعطَُب: لِيَْنَحْرهُ، ثُمَّ ■  لِيَْغِمْس  َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل فِي هَْدِي التَّطَوُّ

َم. فَإِْن َكا َن نَْعلَهُ فِي َدِمِه، ثُمَّ لِيَْضِرْب بِالنَّْعِل َصْفَحتَهُ فَإِْن أََكَل ِمْنهُ، أَْو أََمَر بِأَْكلِِه ُغرِّ

 ِ ْن َشاَء َواِجبًّا فََعِطَب فَْليَْنَحْرهُ، ثُمَّ لِيَْغِمْس نَْعلَهُ فِي َدِمِه، ثُمَّ لِيَْضِرْب بِالنَّْعِل َصْفَحتَهُ فَإ

ى بِِه فِي ثََمِن أُْخَرى.  أََكَل، َوإِْن َشاَء أَْهَدى؛ َوإِْن َشاَء تَقَوَّ

ِع ِمْثلُهُ. -قال المؤلف: َوَعْن َعطَاٍء ِمْثُل هََذا ُكلِِّه   َوَعْن اْبِن اْلُمَسيِِّب فِي التَّطَوُّ

ٌع  -ا َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: إَذا أَْهَدْيت هَْديًّ ■  فََعِطَب فَاْنَحْرهُ، ثُمَّ  -َوهَُو تَطَوُّ

اْغِمْس النَّْعَل فِي َدِمِه، ثُمَّ اْضِرْب بِِه َصْفَحتَهُ، ثُمَّ ُكْلهُ إْن ِشْئت، َواْهِدِه إْن ِشْئت َوتَقَوَّ بِِه 

 فِي هَْدٍي آَخَر.

قَالَْت فِي اْلهَْدِي يَْعطَُب فِي الطَِّريِق:  َعْن اْْلَْسَوِد ْبِن يَِزيَد أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِينَ ■ 

عًّ  بَاِع، فَإِْن َكاَن َواِجبًّا فَأَْهُدوا َمَكانَهُ هَْديًّا، َوإِْن َكاَن تَطَوُّ ا ُكلُوهُ َوََّل تََدُعوهُ لِْلِكََلِب، َوالسِّ

 فَإِْن ِشْئتُْم فَََل تُْهُدوا َوإِْن ِشْئتُْم فَأَْهُدوا.

ٍع فَنََحَرهَا اْبُن ُعَمَر َوأََكلَهَا َولَْم يُْهِد َعْن نَافٍِع َعْن ا■  ْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َعِطبَْت لَهُ بََدنَةُ تَطَوُّ

 َمَكانَهَا.

ا فََعِطَب: ُكْل َوأَْطِعْم َولَْيَس َعلَْيك اْلبََدُل.■  عًّ  َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد إَذا َساَق اْلهَْدَي تَطَوُّ

 776]الهدي الواجب[م

ا -َوِهَي ِستَّةُ أَْهَداٍء فَقَْط ََّل َسابَِع لَهَا  -َن اْلهَْدُي َعْن َواِجٍب فَإِْن َكا ا َجَزاُء َصْيٍد، َوإِمَّ : إمَّ

ا هَْدُي َمْن نََذَر َمْشيًّا  ا نُُسُك فِْديَِة اْْلََذى، َوإِمَّ ْحَصاِر، َوإِمَّ ا هَْدُي اْْلِ هَْدُي اْلُمتََمتِِّع، َوإِمَّ

ا نَْذُر هَْدٍي.إلَى اْلَكْعبَِة فَرَ   ِكَب، َوإِمَّ

فَإِْن َعِطَب اْلَواِجُب  -: قِْسٌم بَِغْيِر َعْينِِه، َوقِْسٌم َمْنُذوٌر بَِعْينِِه -َوهََذا اْلهَْدُي يَْنقَِسُم قِْسَمْيِن 

ْو َصَدقٍَة َويُْهِدي َما قَْبَل بُلُوِغِه َمِحلَّهُ فََعَل بِِه َصاِحبُهُ َما َشاَء ِمْن بَْيٍع أَْو أَْكٍل أَْو هَِديٍَّة أَ 

لُهُ؛ ِْلَنَّهُ إنَّ  َما َعلَْيِه َوَجَب َعلَْيِه َوََّل بُدَّ َحاَشا اْلَمْنُذوَر بَِعْينِِه فَإِنَّهُ يَْنَحُرهُ َويَْتُرُكهُ َوََّل يُبَدِّ

تِِه فََعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بِ  ا فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا هَْدٌي َواِجٌب فِي َمالِِه َوِذمَّ ِه َعمَّ ا َوَما لَْم يَُؤدِّ ِه أَبَدًّ

 َعلَْيِه فَهَُو َماٌل ِمْن َمالِِه يَْفَعُل فِيِه َما َشاَء َعِطَب أَْو لَْم يَْعطَْب.

لَهُ إَّلَّ أَ  ا اْلَمْنُذوُر بَِعْينِِه فَهَُو َخاِرٌج َعْن َمالِِه ََّل َحقَّ لَهُ فِيِه َولَْيَس َعلَْيِه أَْن يُبَدِّ ْن َوأَمَّ

ْيِه تََعدَّى َعلَْيِه فَيُْهلَِكهُ فَيَْضَمنَهُ بِاْلَوْجِه الَِّذي نََذَرهُ لَهُ؛ ِْلَنَّهُ اْعتََدى َعلَى َحقِّ َغْيِرِه فََعلَ يَ 
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 ِمْثلُهُ.

ِم اْلَمْرِء فِي هَْديِِه َما لَْم يُْبلِْغهُ َمِحلَّهُ فَُمْبِطٌل بََِل َدلِيٍل، وَ  ا َمْن َمنََع ِمْن تََحكُّ إِنََّما َخَرَج َوأَمَّ

ُع يَْعطَُب قَْبَل َمِحلِِّه بِالنَّصِّ الَِّذي أَْوَرْدنَا.  ِمْن َذلَِك التَّطَوُّ

ُع ثَََلثَةُ أَْهَداٍء ََّل َرابَِع لَهَا  : َمْن َساَق هَْديًّا فِي قَِراٍن أَْو فِي ُعْمَرٍة َوهَُو ََّل يُِريُد -َوالتَّطَوُّ

ا َوََّل ُعْمَرةًّ.أَْن يَُحجَّ ِمْن َعاِمِه، أَْو   أَْهَدى َوهَُو ََّل يُِريُد َحج ًّ

ِع إَذا بَلََغ َمِحلَّهُ[م  777]َمْسأَلَةٌ يَأُْكُل ِمْن َهْدِي التَّطَوُّ

ِع إَذا بَلََغ َمِحلَّهُ َوََّل بُدَّ َكَما قُْلنَا َوََّل يَِحلُّ لَهُ أَْن يَأُْكَل ِمْن َشيْ  ٍء َويَأُْكُل ِمْن هَْدِي التَّطَوُّ

اْْلَْهَداِء اْلَواِجبَِة إَذا بَلََغْت َمِحلَّهَا فَإِْن أََكَل َضِمَن ِمْثَل َما أََكَل فَقَْط، َوََّل يُْعطَى فِي  ِمنْ 

.  ِجَزاَرِة اْلهَْدِي َشْيٌء ِمْنهُ أَْصَلًّ َويَتََصدَُّق بِِجََللِِه َوُجلُوِدِه َوََّل بُدَّ

 ِ ُع فَلِقَْوِل َّللاَّ ا التَّطَوُّ ِ لَُكْم فِيهَا َخْيٌر -لَى تََعا -أَمَّ : }َواْلبُْدَن َجَعْلنَاهَا لَُكْم ِمْن َشَعائِِر َّللاَّ

ِ َعلَْيهَا َصَوافَّ فَإَِذا َوَجبَْت ُجنُوبُهَا فَُكلُوا ِمْنهَا َوأَْطِعُموا اْلقَانَِع  فَاْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

{ ]الحج:  ِ ٢٣َواْلُمْعتَرَّ ُ  -تََعالَى  -[ ، َوأَْمُر َّللاَّ تََعالَى  -فَْرٌض.. )و(ُكلُّ هَْدٍي أَْوَجبَهُ َّللاَّ

ا فَقَْد أَْلَزَم َصاِحبَهُ إْخَراَجهُ ِمْن َمالِِه َوقَْطَعهُ ِمْنهُ؛ فَإِْذ هَُو َكَذلَِك فَََل يَِحلُّ لَهُ َما قَدْ  -  فَْرضًّ

؛ لَِكْن يَأُْكُل ِمْنهُ أَْهلُهُ وَ  َي َسقَطَ ِمْلُكهُ َعْنهُ إَّلَّ بِنَصٍّ َولَُدهُ إْن َشاُءوا؛ ِْلَنَّهُْم َغْيُرهُ إَّلَّ َما ُسمِّ

 لِْلَمَساِكيِن فَََل يَأُْكلُوا ِمْنهُ إْن لَْم يَُكونُوا َمَساِكيَن.

 -أقوال الفقهاء:

ْيِد .)الحسن(■   يُْؤَكُل ِمْن اْلهَْدِي ُكلِِّه إَّلَّ ِمْن َجَزاِء الصَّ

ُع، َواْلَوِصيَّةُ، َواْلُمْحَصُر، إَّلَّ  يُْؤَكُل ِمْن اْلهَْدِي َخْمَسةٌ:■ ُ  النَّْذُر، َواْلُمْتَعةُ، َوالتَّطَوُّ

 اْلَكفَّاَراِت ُكلَّهَا.)الحسن(

ُع إَذا بَلََغ َمِحلَّهُ.)أبو ■  ََّل يُْؤَكُل ِمْن َشْيٍء ِمْن اْلهَْدِي إَّلَّ اْلُمْتَعةُ، َواْلقَِراُن، َوالتَّطَوُّ

 حنيفة(

ْيِد، َوفِْديَةَ  يُْؤَكُل ِمْن ُكلِّ ■  َع إَذا لَْم يَْبلُْغ َمِحلَّهُ، َوَجَزاَء الصَّ َشْيٍء ِمْن اْلهَْدِي إَّلَّ التَّطَوُّ

 اْْلََذى، َونَْذَر اْلَمَساِكيِن.)مالك(

 -األحاديث واآلثار:

« ِ■ ِ ةَ َرُسوِل َّللاَّ ِ فََذَكَر َحجَّ ُ َعلَيْ  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ قَاَل َجابٌِر ثُمَّ  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ إلَى اْلَمْنَحِر فَنََحَر ثَََلثًّا َوِستِّيَن بََدنَةًّ، ثُمَّ أَْعطَى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْنَصَرَف َرُسوُل َّللاَّ

ُجِعلَْت فِي قِْدٍر َعلِي ًّا فَنََحَر َما َغبََر َوأَْشَرَكهُ فِي هَْديِِه، ثُمَّ أََمَر فِي ُكلِّ بََدنٍَة بِبِْضَعٍة فَ 

 صحيح(«)فَطُبَِخْت فَأََكََل ِمْن لَْحِمهَا َوَشِربَا ِمْن َمَرقِهَا

بِأَْخِذ اْلبِْضَعِة َوطَْبِخهَا َولَْم يَْقتَِصْر َعلَى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَهََذا أَْمٌر ِمْنهُ 

 اْْلَْكِل ِمْن بَْعِض اْلهَْدِي ُدوَن بَْعٍض.

ِ  أَنَّ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب أَْخبََرهُ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََمَرهُ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

َم بُْدنَهُ ُكلَّهَا لُُحوَمهَا َوُجلُوَدهَا َوِجََللَهَا فِي اْلَمَساِكيِن َوََّل يُْعِطي فِي ِجَزاَرتِهَا ِمْنهَا  يُقَسِّ

 )صحيح(« َشْيئًّا

َعْلقََمةَ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُ بََعَث بِهَْدٍي َوقَاَل: ُكْل أَْنَت َوأَْصَحابَك ثُلُثًّا َوتََصدَّْق  عن■
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 بِثُلٍُث َواْبَعْث إلَى آِل ُعْتبَةَ ثُلُثًّا.

َحايَا َواْلهََدايَا: ثُلٌُث ِْلَْهلِك، َوثُلٌُث لَك، ■  َوثُلٌُث َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: الضَّ

 لِْلَمَساِكيِن.

 َعْن أَبِي ِمْجلٍَز: أَنَّ اْبَن ُعَمَر أََمَر أَْن يُْدفََع لَهُ ِمْن أُْضِحيَّتِِه بِْضَعةٌ َويُتََصدََّق بَِسائِِرهَا.■ 

 الهدي الذي يؤكل منه والهدي الذي َّل يؤكل منه.☆

 ْن َجَزاِء َصْيٍد َونَْذٍر.َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: يُْؤَكُل ِمْن ُكلِّ َشْيٍء إَّلَّ مِ ■ 

ا ُجِعَل لِْلَمَساِكيِن.■ َ ْيِد َوََّل ِمْن النَّْذِر َوََّل ِممَّ : ََّل يُْؤَكُل ِمْن َجَزاِء الصَّ  َعْن َعلِيٍّ

[م  777]َمْسأَلَةٌ اأْلُْضِحيَّةُ لِْلَحاجِّ

.َواْْلُْضِحيَّةُ لِْلَحاجِّ ُمْستََحبَّةٌ َكَما ِهَي لَِغْيِر اْلَحاجِّ ،  ي اْلَحاجُّ  َوقَاَل قَْوٌم: ََّل يَُضحِّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■َِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ى َرُسوُل َّللاَّ َعْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  - َوََّل نََرى إَّلَّ اْلَحجَّ فََذَكَرْت اْلَحِديَث، َوفِيِه فََضحَّ

 صحيح(«)نَِسائِِه بِاْلبَقَرِ 

ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■» َدَخَل َعلَْيهَا  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ النَّبِيَّ  -َرِضَي َّللاَّ

-َعلَْيِه السَََّلُم  -هَا َحاَضْت، فَقَاَل لَهَا َوقَْد َحاَضْت بَِسِرَف قَْبَل أَْن تَْدُخَل َمكَّةَ فَأَْخبََرْتهُ أَنَّ 

ا ُكنَّا بِِمنًّى أُتِيُت بِلَْحِم  : فَاْقِضي َما يَْقِضي اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن ََّل تَطُوفِي بِاْلبَْيِت قَالَْت: فَلَمَّ

 ِ ى َرُسوُل َّللاَّ َعْن نَِسائِِه  -ََلُم َعلَْيِه السَّ  -بَقٍَر َكثِيٍر فَقُْلُت: َما هََذا؟ فَقَالُوا: َضحَّ

 صحيح(«)بِاْلبَقَرِ 

َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل: اْلهَْدُي َما قُلَِّد َوأُْشِعَر َوُوقَِف بِِه بَِعَرفَةَ َوإَِّلَّ ■ 

 فَإِنََّما ِهَي َضَحايَا.

َماُم يَْوَم َعَرفَةَ يَْوَم ُجُمَعٍة[  777م]َمْسأَلَةٌ َوافََق اْْلِ

َماُم يَْوَم َعَرفَةَ يَْوَم ُجُمَعٍة: َجهََر، َوِهَي َصََلةُ ُجُمَعٍة، َويَُصلِّي اْلُجُمَعةَ  َوإِْن َوافََق اْْلِ

ا بِِمنًّى َوبَِمكَّةَ؛ ِْلَنَّ النَّصَّ لَْم يَأِْت بِالنَّْهِي َعْن َذلَِك.  أَْيضًّ

َلِة ِمْن يَ  -تََعالَى  -َوقَاَل  ِ َوَذُروا اْلبَْيَع{ }إَِذا نُوِدَي لِلصَّ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

ُ ٢]الجمعة:   بَِذلَِك َغْيَر يَْوِم َعَرفَةَ َوِمنًّى ِمْن َعَرفَةَ َوِمنًّى. -تََعالَى  -[ فَلَْم يَُخصَّ َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: عطاء وأبي سليمان.■

 -األحاديث واآلثار:

ةَ النَّبِيِّ »َعْن اْلَحَسِن ْبِن ُمْسلٍِم قَاَل: ■  َعلَْيِه  -َوافََق يَْوُم التَّْرِويَِة يَْوَم اْلُجُمَعِة َوَحجَّ

ََلُم  فَقَاَل: َمْن اْستَطَاَع ِمْنُكْم أَْن يَُصلَِّي الظُّْهَر بِِمنًّى فَْليَْفَعْل، فََصلَّى الظُّْهَر بِِمنًّى  -السَّ

اَل َعْبُد اْلَعِزيُز: َوفََعَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ِمْثَل َذلَِك.)موضوع() إْبَراِهيُم قَ « َولَْم يَْخطُبْ 

، ثُمَّ هَُو ُمْرَسٌل(  ْبُن أَبِي يَْحيَى َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب َمْتُروٌك ِمْن اْلُكلِّ

ِة النَّبِيِّ قال المؤلف: ثُمَّ اْلَكِذُب فِيِه ظَاِهٌر؛ ِْلَنَّ يَْوَم التَّْرِويَِة فِي حَ   -َعلَْيِه السَََّلُم  -جَّ
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 ⬇⬇إنََّما َكاَن يَْوَم اْلَخِميِس َوَكاَن يَْوُم َعَرفَةَ يَْوَم اْلُجُمَعةِ 

[ نََزلَْت ٢َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب " أَنَّ هَِذِه اآْليَةَ }اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم{ ]المائدة: ■ 

 ِ  .)صحيح( َوُهَو قَائٌِم بَِعَرفَةَ يَْوَم ُجُمَعةٍ  -َعلَْيِه السَََّلُم  - َعلَى َرُسوِل َّللاَّ

 ِ بَِعَرفَةَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: إنَّ اآْلثَاَر ُكلَّهَا إنََّما فِيهَا َجَمَع َرُسوُل َّللاَّ

اْلُجُمَعِة ِهَي َصََلةُ الظُّْهِر نَْفُسهَا َولَْيَس فِي بَْيَن الظُّْهِر َواْلَعْصِر؟ قُْلنَا: نََعْم، َوَصََلةُ 

ا َوإِنََّما  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َشْيٍء ِمْن اآْلثَاِر أَنَّهُ  ا لَْيَس فَْرضًّ لَْم يَْجهَْر فِيهَا، َواْلَجْهُر أَْيضًّ

 فَِر لِْلَجَماَعِة َرْكَعتَاِن.يَْفتَِرُق اْلُحْكُم فِي أَنَّ ظُْهَر يَْوِم اْلُجُمَعِة فِي اْلَحَضِر َوالسَّ 

بَْيِر الظُّْهَر َولَْم يَْجهَْر ■  َعْن َوبََرةَ قَاَل: َوافََق يَْوُم َعَرفَةَ يَْوَم ُجُمَعٍة فََصلَّى اْبُن الزُّ

اِج ْبِن أَْرطَاةَ َوهَُو َساقِطٌ(  بِاْلقَِراَءِة.)ضعيف() َمَع اْبِن أَبِي يَْحيَى اْلَحجَّ

ِل أَْوقَاِت اَِلْستِطَاَعِة[م]َمْسأَلَةٌ تَأْ   777/772ِخيُر اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َعْن أَوَّ

ِل أَْوقَاِت اَِّلْستِطَاَعِة لَهَُما؛ فََمْن فََعَل َذلَِك فَقَْد  َوََّل يَُجوُز تَأِْخيُر اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َعْن أَوَّ

.. بُْرهَاُن  ِ َعَصى َوَعلَْيِه أَْن يَْعتَِمَر َويَُحجَّ ِة قَْولِنَا قَْوُل َّللاَّ : }َوَساِرُعوا -َعزَّ َوَجلَّ  -ِصحَّ

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه  -تََعالَى  -إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم{ َوقَاَل  }َوّلِِلَّ

هٌ إلَى ُكلِّ ُمْستَطِ  يٍع؛ فَََل يَْخلُو اْلُمْستَِطيُع ِمْن أَْن َسبِيَل{ َوََّل ِخََلَف فِي أَنَّ هََذا ُمتََوجَّ

ا َعلَْيِه  ؛ فَإِْن َكاَن ُمْفتََرضًّ ا َعلَْيِه اْلَحجُّ ا َعلَْيِه اْلَحجُّ أَْو ََّل يَُكوُن ُمْفتََرضًّ يَُكوَن ُمْفتََرضًّ

ٍض َوإِْن َكاَن لَْيَس َوهَُو قَْولُنَا، َوهَُو إْن لَْم يَُحجَّ ُمَعطُِّل فَرْ  -فَهَُو َمأُْموٌر بِِه فِي َعاِمِه 

ا َعلَْيِه اْلَحجُّ فَهََذا ِخََلُف اْلقُْرآِن..  ُمْفتََرضًّ

وا بِأَنَّ النَّبِيَّ  أَقَاَم بِاْلَمِدينَِة َعْشَر ِسنِيَن لَْم يَُحجَّ إَّلَّ فِي آِخِرهَا؟  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَإِْن اْحتَجُّ

ُ قُْلنَا: ََّل بَيَاَن ِعْنَدُكْم َمتَى اْفتَ  ، َوُمْمِكٌن أَْن ََّل يَُكوَن اُْفتُِرَض إَّلَّ  -تََعالَى  -َرَض َّللاَّ اْلَحجَّ

ةَ فِيِه.. َوََّل يَْختَلِفُوَن َمَعنَا فِي أَنَّ -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعاَم َحجَّ  ، َوَما ََّل نَصَّ بَيِّنًّا فِيِه فَََل ُحجَّ

 التَّْعِجيَل أَْفَضُل.

ا بَيِّنًّا فَإِْن َذَكُروا تَأِْخي ََلِة إلَى آِخِر َوْقتِهَا. قُْلنَا: هََذا َجاَء بِِه النَّصُّ فَأَْوِجُدونَا نَص ًّ َر الصَّ

فِي َجَواِز تَأِْخيِر اْلَحجِّ َوهَُو قَْولُُكْم ِحينَئٍِذ.. َوإِنََّما تَُراَعى اَِّلْستِطَاَعةُ بَِحْيُث لَْو َخَرَج ِمْن 

فِيِه اَِّلْستِطَاَعةُ فَيُْدِرُك اْلَحجَّ فِي َوْقتِِه َواْلُعْمَرةَ، فَإِْن اْستَطَاَع قَْبَل  اْلَمَكاِن الَِّذي َحَدثَْت لَهُ 

ا َوََّل لَِزَمهُ اْلَحجُّ  ؛ َذلَِك اْلَعاِم ُكلِِّه َوبََطلَْت اْستِطَاَعتُهُ فِي اْلَوْقِت اْلَمْذُكوِر لَْم يَُكْن ُمْستَِطيعًّ

ا.ِْلَنَّهُ لَْم يَُكلَّْف اْلُعمْ   َرةَ َواْلَحجَّ إَّلَّ فِي َوْقِت اْلَحجِّ فَيَُكوُن قَاِرنًّا، أَْو ُمتََمتِّعًّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:مالك وأبي سليمان.■

 هَُو فِي َسَعٍة إلَى آِخِر ُعْمِرِه.)الشافعي(■ 

 773]َمْسأَلَةٌ لَْم يُوَجْد ِمْن يَُحجُّ َعْنهُ إَلَّ بِأُْجَرٍة[م

اْستَطَاَع َكَما َذَكْرنَا، ثُمَّ بََطلَْت اْستِطَاَعتُهُ أَْو لَْم تَْبطُْل فَاْلَحجُّ َواْلُعْمَرةُ َعلَْيِه َويَْلَزُم فََمْن 

أََداُؤهَُما َعْنهُ ِمْن َرْأِس َمالِِه قَْبَل ُديُوِن النَّاِس ..فَإِْن لَْم يُوَجْد ِمْن يَُحجُّ َعْنهُ إَّلَّ بِأُْجَرٍة 

ِ أََحقُّ بِاْلقََضاِء " َمْن يَُحجُّ َعْنهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْنهُ لِقَْوِل النَّبِيِّ  اُْستُْؤِجرَ  " َدْيُن َّللاَّ

َويَْعتَِمُر ِمْن ِميقَاٍت ِمْن اْلَمَواقِيِت ََّل يَْلَزُم َغْيُر هََذا، إَّلَّ أَْن يُوِصَي بِأَْن يَُحجَّ َعْنهُ ِمْن 
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ائَِدةُ َعلَى اْلَحجِّ ِمْن ِميقَاِت َما ِمْن الثُّلُِث؛ ِْلَنَّهُ َعَمٌل ََّل يَْلَزُم.بَلَِدِه، فَتَُكوُن اْْلِ   َجاَرةُ الزَّ

ا، َوََّل ُعْمَرةًّ فَأَتَى اْلِميقَاَت فَِحينَئِذٍ   َولَْو َخَرَج اْلَمْرُء ِمْن َمْنِزلِِه لَِحاَجِة نَْفِسِه ََّل يَْنِوي َحج ًّ

ْحَراُم  ُخوُل فِي َعَمِل اْلَحجِّ ََّل قَْبَل َذلَِك.لَِزَمهُ اْْلِ  َوالدُّ

ُجِل، ِْلَْمِر النَّبِيِّ  ُجُل َعْن اْلَمْرأَِة َوالرَّ ُجِل َواْلَمْرأَِة، َوالرَّ  - َوَجائٌِز أَْن تَُحجَّ اْلَمْرأَةُ َعْن الرَّ

ُجَل أَْن يَُحجَّ َعْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِه اْلَخْثَعِميَّةَ أَْن تَُحجَّ َعْن أَبِيهَا، َوأَْمرِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  الرَّ

َجاَرةُ فِي ُكلِّ َذلَِك بِأَْن تُْعطَى َدَراِهُم فِي هَْديِ  ُجَل أَْن يَُحجَّ َعْن أَبِيِه.. َوتُْعقَُد اْْلِ ِه؛ َوالرَّ  أُمِّ

ْحَراِم لِيَُكوَن قَاِرنًّ  ا، ثُمَّ يُوَصُف لَهُ َعَمُل اْلَحجِّ الَِّذي اْلُمْتَعِة، أَْو فِي هَْدٍي يَُسوقُهُ قَْبَل اْْلِ

َجاَرةِ   اُْستُْؤِجَر َعلَْيِه ُكلُّهُ .. فَإِْن َحجَّ اْلَعاَم فََحَسٌن، فَإِْن لَْم يَُحجَّ فِيِه لَْم يَُكْن لَهُ ِمْن اْْلِ

ِل أَْوقَاِت إْمَكاِن َشْيٌء َوبَطََل اْلَعْقُد، َوإِْن لَْم يَُحجَّ اْلَعاَم فََحَسٌن، َوَعلَْيِه أَْن يَ  ُحجَّ فِي أَوَّ

 اْلَحجِّ لَهُ َويُْجِزي َمتَى َحجَّ َعْنهُ َكَسائِِر اْْلَْعَماِل اْلَمْوُصوفَِة ِمْن اْلِخيَاطَِة َوَغْيِرهَا.

َد  َوُكلُّ َما أََصاَب اْْلَِجيَر ِمْن فِْديَِة اْْلََذى فَهَُو َعلَْيِه ََّل َعلَى اْلَمْحُجوِج َعْنهُ فَإِنْ  تََعمَّ

ا أُِمَر بِِه. ، أَْو ُعْمَرتِِه فَََل َشْيَء لَهُ ِمْن اْْلُْجَرِة؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَْعَمْل َشْيئًّا ِممَّ  إْبطَاَل اْلَحجِّ

، أَْو اْلُعْمَرِة، ثُمَّ َمِرَض أَْو َماَت، أَْو ُصدَّ َكاَن لَهُ بِِمْقَداِر َما  فَلَْو َعِمَل بَْعَض َعَمِل اْلَحجِّ

ْد تَْرَك َعمِ  َل، َوََّل يَُكوُن لَهُ اْلبَاقِي؛ ِْلَنَّهُ قَْد َعِمَل بَْعَض َما أُِمَر بِِه َكَما أُِمَر َولَْم يَتََعمَّ

ا يُْعَمُل َعْن اْلَميِِّت..َوََّل  ْحَصاِر فِي َماِل اْلُمْحَصِر؛ ِْلَنَّهُ لَْيَس ِممَّ اْلبَاقِي، َويَُكوُن هَْدُي اْْلِ

َماٍل لِيَُحجَّ بِِه َعْن اْلَميِِّت بَِغْيِر أُْجَرٍة؛ ِْلَنَّ اْلَماَل قَْد يَِضيُع فَََل يَْلَزُم يَُجوُز إْعطَاُء 

، فَهَُو تَْضيِيٌع لَِماِل اْلَميِِّت َوهََذا ََّل يَُجوُز.  اْلَمْدفُوَع إلَْيِه َضَماُن َماٍل َوََّل َعَمُل َحجٍّ

، فَإَِذا تَمَّ ِحينَئٍِذ اْستََحقَّ  فَلَْو أَْعطَاهُ َحيٌّ لِيَُحجَّ بِِه َعْنهُ  ا َغْيَر ََّلِزٍم َحتَّى يُتِمَّ اْلَحجَّ َكاَن َعْقدًّ

ِ  -َما أُْعِطَي َوأَْجَزأَ َعْن اْلُمْعِطي   التَّْوفِيُق. -تََعالَى  -َوبِاّلَِلَّ

َن َغْيَر ُمْستَِطيٍع ِحيَن اُْستُْؤِجَر َوََّل يُْجِزُئ أَْن يَْستَأِْجَر َمْن لَْم يَُحجَّ َوََّل اْعتََمَر إَّلَّ أَْن يَُكو

فَيَُجوُز ِحينَئٍِذ؛ ِْلَنَّهُ َغْيُر ُمْستَِطيٍع لِْلَحجِّ َعْن نَْفِسِه فَََل يَْلَزُمهُ َوهَُو ُمْستَِطيٌع لِْلَحجِّ َعْن 

ا يَأُْخُذ ِمْن اْْلُْجَرِة فَاْستِْئَجاُرهُ لَِما يَْستَِطيُع َعلَْيِه َجائِ    زٌ َغْيِرِه ِممَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول : الشافعي وأبي سليمان.■

، َوإِنََّما يَُجوُز أَْن يُْعِطَي َماَّلًّ لِيَُحجَّ َعْن اْلَمْحُجوِج َعْنهُ ■  َجاَرةُ َعلَى اْلَحجِّ ََّل تَُجوُز اْْلِ

َجاَرةُ َعلَى الطَّاَعِة َوََّل َعلَى اْلَمعْ   ِصيَِة.)أبو حنيفة(بِِه فَقَْط، فََل تَُجوُز اْْلِ

ا َعلَى الطَّاَعِة فَقَْولُهُْم فِيِه بَاِطٌل، ⊙ َجاَرةُ َعلَى اْلَمْعِصيَِة فَنََعْم، َوأَمَّ ا اْْلِ قال المؤلف: أَمَّ

َجاَرةُ َجائَِزةٌ َعلَى الطَّاَعِة، َوقَْد أََمَر   بِاْلُمَؤاَجَرِة َوأَبَاَحهَا َوَحضَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بَْل اْْلِ

ا َعلَى ُكلِّ َشْيٍء إَّلَّ َما َمنََع ِمْنهُ نَصٌّ فَقَْط،  َعلَى إْعطَاِء اْْلَِجيِر أَْجَرهُ، فََكاَن هََذا َجائِزًّ

بِِل  َجاَرِة لإِْلِ َجاَرِة فِي بُْنيَاِن اْلَمَساِجِد، َوَعلَى َجَواِز اْْلِ َوهُْم ُمْجِمُعوَن َمَعنَا َعلَى َجَواِز اْْلِ

ِ لِْلَحجِّ َعلَيْ   تََعالَى.. -هَا، َوَعلَى َجََلِء ِسََلِح اْلُمَجاِهِديَن، َوُكلُّ َذلَِك طَاَعةٌ ّلِِلَّ

 777]َمْسأَلَةٌ اأْلَيَّاُم اْلَمْعُدوَداُت َواْلَمْعلُوَماُت[م

ِ  َواْْلَيَّاُم اْلَمْعُدوَداُت َواْلَمْعلُوَماُت َواِحَدةٌ، َوِهَي يَْوُم النَّْحِر، َوثَََلثَةٌ أَيَّامٍ   -بَْعَدهُ لِقَْوِل َّللاَّ

َل فِي يَْوَمْيِن فََل إِْثَم َعلَْيِه َوَمْن -تََعالَى  َ فِي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت فََمْن تََعجَّ : }َواْذُكُروا َّللاَّ
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َر فََل إِْثَم َعلَْيِه{   تَأَخَّ

َخَلٍف ِمْن أََحٍد فِي أَيَّاِم َرْمِي  َوالتَّْعِجيُل اْلَمْذُكوُر َوالتَّأِْخيُر اْلَمْذُكوُر إنََّما هَُو بََِل 

 اْلِجَماِر. َوأَيَّاُم َرْمِي اْلِجَماِر بََِل ِخََلٍف هَُو يَْوُم النَّْحُر َوثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَدهُ.

ِ فِي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَ  -تََعالَى  -َوقَاَل  ى َما َرَزقَهُْم }لِيَْشهَُدوا َمنَافَِع لَهُْم َويَْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

[ فَهَِذِه بََِل َشكٍّ أَيَّاُم النَّْحِر الَّتِي تُْنَحُر فِيهَا بَِهيَمةُ اْْلَْنَعاِم، ٢٨ِمْن بَِهيَمِة اْلَْنَعاِم{ ]الحج: 

  َوِهَي يَْوُم النَّْحِر َوثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَدهُ..

 -أقوال الفقهاء:

ِة، آِخُرهَا يَْوُم النَّْحِر، َوأَنَّ اْلَمْعُدوَداِت ثَََلثَةُ أَيَّاٍم اْْلَيَّاَم اْلَمْعلُوَماِت َعْشُر ذِ ■  ي اْلِحجَّ

، َوُمَجاِهٍد،  بَْعَد يَْوِم النَّْحِر.)صح عن ابن عباس َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن(َوَعطَاٍء، َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ   ، َوالشَّافِِعيِّ

اْْلَيَّاُم اْلَمْعلُوَماُت: يَْوُم النَّْحِر َويَْوَماِن بَْعَدهُ، َواْلَمْعُدوَداُت: ثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَد ■ 

 النَّْحِر.)مالك(

 -األحاديث واآلثار:

 النَّْحِر َوثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَدهُ: أَيَّاَم التَّْشِريِق. َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْْلَيَّاُم اْلَمْعلُوَماُت: يَْومُ ■ 

[ ٢٠٢َعْن ِمْقَسٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِي وقَْوله تََعالَى: }فِي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت{ ]البقرة: ■ 

 قَاَل: يَْوُم النَّْحِر، َوثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَدهُ: أَيَّاُم التَّْشِريِق .

، َواْبُن قَاَل ِزرٌّ ■  : َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي َطالٍِب، َوقَاَل نَافٌِع: َعْن اْبِن ُعَمَر، ثُمَّ اتَّفََق َعلِيٌّ

ا: اْْلَيَّاُم اْلَمْعُدوَداُت يَْوُم النَّْحِر َويَْوَماِن بَْعَدهُ، اْذبَْح فِي أَيُّهَا ِشْئت،  ُعَمَر، قَاََّل َجِميعًّ

لُهَا.  َوأَْفَضلُهَا أَوَّ

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت: أَيَّاُم عن جَ ■ ْعفَُر ْبُن ُمَحمَّ

 التَّْشِريِق.

نَافٌِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل: اْْلَيَّاُم اْلَمْعلُوَماُت: يَْوُم النَّْحِر َويَْوَماِن بَْعَدهُ، ■ 

َر فَََل َواْلَمْعُدودَ  َل فِي يَْوَمْيِن فَََل إْثَم َعلَْيِه َوَمْن تَأَخَّ اُت: ثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَد النَّْحِر، فََمْن تََعجَّ

 إْثَم َعلَْيِه.

[ ]َمْسأَلَةٌ َحجّ  بِيِّ  777/777مالصَّ

ا  ا أَْو َكبِيرًّ ا ِجد ًّ بِيِّ َوإِْن َكاَن َصِغيرًّ ٌع، َونَْستَِحبُّ اْلَحجَّ بِالصَّ َولَهُ َحجٌّ َوأَْجٌر، َوهَُو تَطَوُّ

َولِلَِّذي يَُحجُّ بِِه أَْجٌر، َويَْجتَنُِب َما يَْجتَنُِب اْلُمْحِرُم، َوََّل َشْيَء َعلَْيِه إْن َواقََع ِمْن َذلَِك َما 

ِزي الطَّائَِف بِِه ََّل يَِحلُّ لَهُ، َويُطَاُف بِِه، َويُْرَمى َعْنهُ اْلِجَماُر إْن لَْم يُِطْق َذلَِك. َويُجْ 

 طََوافُهُ َذلَِك َعْن نَْفِسِه.

ْوِم إَذا أَطَاقُوا َذلَِك  ََلِة، َوالصَّ بُوا َويَُعلَُّموا الشََّرائَِع ِمْن الصَّ َوَكَذلَِك يَْنبَِغي أَْن يَُدرَّ

 ُ ُل بِأَْن يَأُْجَرهُمْ  -تََعالَى  -َويَُجنَّبُوا اْلَحَراَم ُكلَّهُ، َوَّللَاَّ ا َحتَّى يَتَفَضَّ ، َوََّل يَْكتُُب َعلَْيِهْم إْثمًّ

؟ قُْلنَا: نََعْم، َوََّل تَْلَزُمهُ إنََّما تَْلَزُم النِّيَّةُ اْلُمَخاطَبَ  بِيِّ  يَْبلُُغوا.. فَإِْن قِيَل: ََّل نِيَّةَ لِلصَّ

بِيُّ لَْيَس ُمَخاطَبًّا َوََّل ُمَكلَّفًّا َوََّل َمأْمُ  ٌل ِمْن اْلَمأُْموَر اْلُمَكلََّف، َوالصَّ ا َوإِنََّما أَْجُرهُ تَفَضُّ ورًّ

 ِ ُل َعلَى اْلَميِِّت بَْعَد َمْوتِِه َوََّل نِيَّةَ لَهُ َوََّل َعَمَل بِأَْن  -تََعالَى  -َّللاَّ ٌد َعلَْيِه َكَما يَتَفَضَّ ُمَجرَّ
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، أَْو ِصيَاٍم، أَْو َصَدقٍَة، َوََّل يَأُْجَرهُ بُِدَعاِء اْبنِِه لَهُ بَْعَدهُ َوبَِما يَْعَملُهُ َغْيُرهُ َعْنهُ ِمْن حَ  جٍّ

بِيُّ قَْد ُرفَِع َعْنهُ اْلقَلَُم فَََل َجَزاَء َعلَْيِه فِي َصْيٍد إنْ  ُ َما يََشاُء.. َوإَِذا الصَّ  فَْرَق، َويَْفَعُل َّللاَّ

َعْن تََمتُِّعِه، َوََّل  قَتَلَهُ فِي اْلَحَرِم أَْو فِي إْحَراِمِه، َوََّل فِي َحْلِق َرْأِسِه ِْلَذًّى بِِه، َوََّل 

ْحَصاِرِه؛ ِْلَنَّهُ َغْيُر ُمَخاطٍَب بَِشْيٍء.. َويُْجِزي الطَّائَِف بِِه طََوافُهُ َعْن نَْفِسِه؛ ِْلَنَّهُ  ِْلِ

طَائٌِف َوَحاِمٌل، فَهَُما َعَمََلِن ُمتََغايَِراِن لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما ُحْكٌم، َكَما هَُو طَائٌِف َوَراِكٌب، 

ا َويَْشَرَع فِي َعَمِل وَ  َد إْحَرامًّ بِيُّ فِي َحاِل إْحَراِمِه لَِزَمهُ أَْن يَُجدِّ ََّل فَْرَق.. فَإِْن بَلََغ الصَّ

، فَإِْن فَاتَْتهُ َعَرفَةُ، أَْو ُمْزَدلِفَةُ، فَقَْد فَاتَهُ اْلَحجُّ َوََّل هَْدَي َعلَْيِه َوََّل َشْيَء.  اْلَحجِّ

ا تَْجِديُدهُ اْْلِ  ا بِاْلَحجِّ َوهَُو قَاِدٌر َعلَْيِه فَلَِزَمهُ أَْن يَْبتَِدئَهُ؛ ِْلَنَّ أَمَّ ْحَراَم فَِْلَنَّهُ قَْد َصاَر َمأُْمورًّ

ِع. َعا َواْلفَْرُض أَْولَى ِمْن التَّطَوُّ َل َكاَن تَطَوُّ  إْحَراَمهُ اْْلَوَّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ أَنَّ اْمَرأَةًّ َرفَعَ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْت إلَى َرُسوِل َّللاَّ َصبِي ًّا  -َصلَّى َّللاَّ

؟ قَاَل: نََعْم َولَِك أَْجرٌ   صحيح(«)فَقَالَْت: أَلِهََذا َحجٌّ

 776]َمْسأَلَةٌ َحجَّ َواْعتََمَر ثُمَّ اْرتَدَّ ثُمَّ أَْسلََم[م

 ُ َواْستَْنقََذهُ ِمْن النَّاِر فَأَْسلََم فَلَْيَس َعلَْيِه  -تََعالَى  - َمْن َحجَّ َواْعتََمَر، ثُمَّ اْرتَدَّ، ثُمَّ هََداهُ َّللاَّ

 ِ وا بِقَْوِل َّللاَّ : }لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنَّ َعَملَُك -تََعالَى  -أَْن يُِعيَد اْلَحجَّ َوََّل اْلُعْمَرةَ.. َواْحتَجُّ

ةَ لَهُْم فِيهَا؛  [ َما٣٥َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن{ ]الزمر:  ةًّ َغْيَرهَا، َوََّل ُحجَّ نَْعلَُم لَهُْم ُحجَّ

 َ لَْم يَقُْل فِيهَا: لَئِْن أَْشَرَكْت لَيَْحبَطَنَّ َعَملُك الَِّذي َعِمْلت قَْبَل أَْن تُْشِرَك،  -تََعالَى  -ِْلَنَّ َّللاَّ

 ِ أَنَّهُ يَْحبَطُ َعَملُهُ بَْعَد  -تََعالَى  -َما أَْخبََر ََّل تَُجوُز، َوإِنَّ  -تََعالَى  -َوهَِذِه ِزيَاَدةٌ َعلَى َّللاَّ

ا َعلَى ِشْرِكِه ََّل إَذا أَْسلََم َوهََذا َحقٌّ بََِل َشكٍّ ، َولَْو َحجَّ ُمْشِرٌك أَْو  ْرِك إَذا َماَت أَْيضًّ الشِّ

ا فَإِنَّ اْعتََمَر، أَْو َصلَّى، أَْو َصاَم، أَْو َزكَّى، لَْم يُْجِزِه َشْيٌء ِمْن َذلِ  َك َعْن اْلَواِجِب، َوأَْيضًّ

[ بَيَاُن أَنَّ اْلُمْرتَدَّ إَذا َرَجَع ٣٥فِيهَا: }َولَتَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن{ ]الزمر:  -قَْوله تََعالَى  -

ْسََلِم لَْم يَْحبَْط َما َعِمَل قَْبُل فِي إْسََلِمِه أَْصَلًّ بَْل هَُو َمْكتُوٌب لَهُ َومُ  ى َعلَْيِه إلَى اْْلِ َجازًّ

ِة  فِي أَنَّ اْلُمْرتَدَّ إَذا َراَجَع  -ََّل هُْم َوََّل نَْحُن  -بِاْلَجنَِّة؛ ِْلَنَّهُ ََّل ِخََلَف بَْيَن أََحٍد ِمْن اْْلُمَّ

ْسََلَم لَْيَس ِمْن اْلَخاِسِريَن، بَْل ِمْن اْلُمْربِِحيَن اْلُمْفلِِحيَن اْلفَائِِزيَن.. َوقَاَل   -ى تََعالَ  -اْْلِ

[ ٢٥١}َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َوهَُو َكافٌِر فَأُولَئَِك َحبِطَْت أَْعَمالُهُْم{ ]البقرة: 

 فََصحَّ نَصُّ قَْولِنَا: ِمْن أَنَّهُ ََّل يَْحبَطُ َعَملُهُ إْن اْرتَدَّ إَّلَّ بِأَْن يَُموَت َوهَُو َكافٌِر..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأََحُد قَْولَْي اللَّْيِث.قول المؤ■  لف هَُو قَْوُل: الشَّافِِعيِّ

 يُِعيُد اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةَ.)أبو حنيفة ومالك وأبو سليمان(■ 

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ِ -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم أَْخبََرهُ أَنَّهُ قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ  : أَْي َرُسوَل َّللاَّ

ا ُكْنُت أَتََحنَُّث بِهَا فِي اْلَجاِهلِيَِّة ِمْن َصَدقٍَة، أَْو َعتَاقٍَة، أَْو ِصلَِة َرِحٍم، أَفِيهَا  أََرأَْيَت أُُمورًّ

 ِ  صحيح(«): أَْسلَْمَت َعلَى َما أَْسلَْفَت ِمْن َخْيرٍ -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَْجٌر؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

أَنَّ اْلُمْرتَدَّ إَذا أَْسلََم، َواْلَكافُِر الَِّذي لَْم يَُكْن أَْسلََم قَطُّ، إَذا أَْسلََما فَقَْد  قال المؤلف: فََصحَّ 
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، أَْسلََما َعلَى َما أََسلَفَا ِمْن اْلَخْيِر، َوقَْد َكاَن اْلُمْرتَدُّ إَذا َحجَّ َوهَُو ُمْسلٌِم قَْد أَدَّى َما أُِمَر بِهِ 

 ِمَر بِِه فَقَْد أَْسلََم اآْلَن َعلَْيِه، فَهَُو لَهُ َكَما َكاَن..َوَما ُكلَِّف َكَما أُ 

 777]َمْسأَلَةٌ لُقَطَة اْلَحَرِم[م

، أَْو ُعْمَرٍة، ُمْذ يُْحِرُم إلَى أَْن يُتِمَّ   َوََّل تَِحلُّ لُقَطَةٌ فِي َحَرِم َمكَّةَ، َوََّل لُقَطَةُ َمْن أَْحَرَم بَِحجٍّ

ِه  ، فَإِْن َجِميَع َعَمِل َحجِّ ا ََّل يَُحدُّ تَْعِريفُهَا بَِعاٍم َوََّل بِأَْكثََر َوََّل بِأَقَلَّ ، إَّلَّ لَِمْن يَْنُشُدهَا أَبَدًّ

ا ُمتَيَقِّنًّا َحلَّْت ِحينَئٍِذ لَِواِجِدهَا، بِِخََلِف َسائِِر اللُّقَطَاِت الَّتِي  يَئَِس ِمْن َمْعِرفَِة َصاِحبِهَا قَْطعًّ

 ْلَعاِم.تَِحلُّ لَهُ بَْعَد ا

 -األحاديث واآلثار:

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َ َحبََس َعْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إنَّ َّللاَّ

َما أُِحلَّْت لِي َمكَّةَ اْلفِيَل، َوَسلَّطَ َعلَْيهَا َرُسولَهُ َواْلُمْؤِمنِيَن، َوإِنَّهَا لَْم تَِحلَّ ِْلََحٍد قَْبلِي، َوإِنَّ 

َساَعةًّ ِمْن نَهَاٍر، َوإِنَّهَا لَْن تَِحلَّ ِْلََحٍد بَْعِدي، فَََل يُنَفَُّر َصْيُدهَا َوََّل يُْختَلَى َشْوُكهَا، َوََّل 

 صحيح(«)تَِحلُّ َساقَِطتُهَا إَّلَّ لُِمْنِشدٍ 

.  قال المؤلف: لَْيَسْت هَِذِه إَّلَّ ِصفَةَ اْلَحَرِم ََّل اْلِحلِّ

ِ »ْن اْبِن َعبَّاٍس عَ ■  ُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمهُ َّللاَّ قَاَل يَْوَم فَْتِح َمكَّةَ: هََذا بَلٌَد َحرَّ

ِ إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ  ا « يَْوَم َخلََق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوهَُو َحَراٌم بُِحْرَمِة َّللاَّ ثُمَّ َذَكَر َكََلمًّ

فَهَا»َوفِيِه   َوَذَكَر اْلَحِديَث.)صحيح(« فَََل يَْلتَقِطُ لُقََطتَهُ إَّلَّ َمْن َعرَّ

 لِْلُمْنِشِد َوأَْوَجَب تَْعِريفَهَا بَِغْيِر تَْحِديٍد. -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَأََحلَّهَا 

 ■ ِ ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّْيِميِّ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن » -َعلَْيِه السَََّلُم  - َعْن َعْبِد الرَّ

 «لُقَطَِة اْلَحاجِّ 

َعْن لُقَطٍَة ََّل يَْخلُو ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن ََّل ثَالَِث لَهَُما،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: َونَْهيُهُ 

ا أَْن يَُكوَن نَهَى  ا أَْخُذهَا فَقَْد قَاَل َعْن أَْخِذهَا، أَْو نَهَى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -إمَّ َعْن تََملُِّكهَا، فَأَمَّ

َعْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -[ َونَهَى ٢: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى{ ]المائدة: -تََعالَى  -

، َوِحْفظُهَا تََعاُوٌن َعلَى اْلبِرِّ وَ   التَّْقَوى.إَضاَعِة اْلَماِل، َوتَْرُكهَا إَضاَعةٌ لَهَا بََِل َشكٍّ

ا فَإِنَّهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََصحَّ أَنَّهُ إنََّما نَهَى  لَْم يَْنهَ َعْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن تََملُِّكهَا َوأَْيضًّ

 ِحْفِظهَا َوََّل َعْن تَْعِريفِهَا، َوإِنََّما نَهَى َعْنهَا بَِعْينِهَا، هََذا نَصُّ اْلَحِديِث.

هُ إنََّما نَهَى َعْن تََملُِّكهَا فَإَِذا يَئَِس َعْن َمْعِرفَِة َصاِحبِهَا بِيَقِيٍن فَُكلُّ َماٍل ََّل يُْعَرُف فََصحَّ أَنَّ 

 ِ تََعالَى ، ثُمَّ فِي َمَصالِِح ِعبَاِدِه، َواْلُمْلتَقِطُ أََحُدهُْم َوِهَي فِي يَِدِه فَهَُو أََحقُّ  -َصاِحبُهُ فَهَُو ّلِِلَّ

 يَتََعدَّى بِِه إلَى َغْيِرِه إَّلَّ بِبُْرهَاٍن..بِهَا، َوََّل 

ِ[م  777]َمْسأَلَةٌ َمكَّةُ أَْفَضُل بََِلِد َّللاَّ

 ِ  ، نَْعنِي اْلَحَرَم َوْحَدهُ َوَما َوقََع َعلَْيِه اْسُم َعَرفَاٍت فَقَْط.-تََعالَى  -َوَمكَّةُ أَْفَضُل بََِلِد َّللاَّ

 نَْعنِي َحَرَمهَا َوْحَدهُ. -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوبَْعَدهَا َمِدينَةُ النَّبِيِّ 

 هََذا قَْوُل ُجْمهُوِر اْلُعلََماِء. -ثُمَّ بَْيُت اْلَمْقِدِس، نَْعنِي اْلَمْسِجَد َوْحَدهُ 

 َوقَاَل َمالٌِك: اْلَمِدينَةُ أَْفَضُل ِمْن َمكَّةَ، َواْحتَجَّ ُمقَلُِّدوهُ بِأَْخبَاٍر ثَابِتٍَة...

ُل نُوِرُد ا ِحيَحةَ َواْلبََراِهيَن اْلَواِضَحةَ فِي فَْضِل َمكَّةَ َعلَى اْلَمِدينَِة َوَغْيِرهَا، أَوَّ آْلثَاَر الصَّ
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 ِ  اْلفِيَل َعْنهَا َوإِْهََلُكهُ َجْيَش َراِكبِِه إْذ أََراَد َغْزَو َمكَّةَ. -تََعالَى  -َذلَِك: َحْبُس َّللاَّ

ََلُم َعلَ  -قَْوُل َرُسوِل َّللاَّ »ثُمَّ  فِي َغْزَوِة اْلُحَدْيبِيَِة إْذ بََرَكْت نَاقَتُهُ فَقَاَل النَّاُس:  -ْيِه السَّ

: َما َخَْلَْت َوََّل هَُو لَهَا بُِخلٍُق َولَِكْن َحبََسهَا َحابُِس -َعلَْيِه السَََّلُم  -َخَْلَْت فَقَاَل النَّبِيُّ 

 -تََعالَى  -[ ، َوقَاَل ٢١َكاَن آِمنًّا{ ]آل عمران:  }َوَمْن َدَخلَهُ  -تََعالَى  -، َوقَاَل « اْلفِيلِ 

ا َوهُدًّى لِْلَعالَِميَن{ ]آل عمران:  َل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركًّ [ ، ٢٣}إِنَّ أَوَّ

ِ{ ]البقرة:  -تََعالَى  -َوقَاَل  فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر َّللاَّ  -تََعالَى  -قَاَل [ ، وَ ٥٥٨}إِنَّ الصَّ

}أَْن طَهَِّرا بَْيتَِي لِلطَّائِفِيَن  -تََعالَى  -[ ، َوقَاَل ٢٢}ثُمَّ َمِحلُّهَا إِلَى اْلبَْيِت اْلَعتِيِق{ ]الحج: 

ُجوِد{ ]البقرة:  كَِّع السُّ ُ ٥٢٥َواْلَعاِكفِيَن َوالرُّ ََلِة، -تََعالَى  -[ ، ثُمَّ َجَعَل َّللاَّ  فِيهَا تََماَم الصَّ

، َواْلُعْمَرِة، فَِهَي اْلقِْبلَةُ الَّتِي ََّل تُْقبَُل َصََلةٌ إَّلَّ بِاْلقَْصِد نَْحَوهَا، َوإِلَْيهَا اْلَحجُّ  َواْلَحجِّ

ااْلُمْفتََرُض، َواْلُعْمَرةُ اْلُمْفتََرَضةُ، َوإِنََّما فُِرَضْت اْلِهْجَرةُ إلَى اْلَمِدينَِة َما لَْم تُْفتَْح َمكَّةُ فَلَ   مَّ

أَْن ََّل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فُتَِحْت بَطَلَْت اْلِهْجَرةُ، فَهَِذِه اْلفَِضيلَةُ لَِمكَّةَ ثُمَّ لِْلَمِدينَِة، َوأََمَر 

 َ َمهَا يَْوَم َخلََق السََّمَواِت َواْْلَْرَض، َولَْم  -تََعالَى  -يُْسفََك فِيهَا َدٌم، َوأَْخبََر أَنَّ َّللاَّ َحرَّ

ْمهَ   أَْن يَْستَْقبِلَهَا أََحٌد أَْو يَْستَْدبَِرهَا بِبَْوٍل أَْو َغائٍِط. -َعلَْيِه السَََّلُم  -ا النَّاُس َونَهَى يَُحرِّ

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبُن ُعَمَر ■  ِ »قَاَل َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِة اْلَوَداِع: أَ  -َصلَّى َّللاَّ ََّل فِي َحجَّ

أَََل أَيُّ بَلٍَد تَْعلَُمونَهُ أَْعظََم  أَيُّ َشْهٍر تَْعلَُمونَهُ أَْعظََم ُحْرَمةًّ؟ قَالُوا: أَََّل َشْهُرنَا هََذا. قَاَل:

 قَالُوا: أَََّل بَلَُدنَا هََذا. قَاَل: أَََّل أَيُّ يَْوٍم تَْعلَُمونَهُ أَْعَظَم ُحْرَمةًّ؟ قَالُوا: أَََّل يَْوُمنَا ُحْرَمةً؟

 َ َم َعلَْيُكْم ِدَماَءُكْم، َوأَْمَوالَُكْم، َوأَْعَراَضُكْم، إَّلَّ بَِحقِّهَا  -تََعالَى  -هََذا. قَاَل: فَإِنَّ َّللاَّ َحرَّ

َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هََذا، فِي بَلَِدُكْم هََذا ِمْن َشْهِرُكْم هََذا أَََّل هَْل بَلَّْغُت؟ ثَََلثًّا، ُكلُّ َذلَِك 

 صحيح ومثله عن جابر بن عبد َّللا(«): أَََّل نََعمْ يُِجيبُونَهُ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ِ إنَِّك لََخْيُر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن بِاْلَحُجوِن فَقَاَل: َوَّللَاَّ

ِ إلَيَّ َولَْو لَْم أُْخَرْج ِمْنِك َما َخرَ  ِ َوأََحبُّ أَْرِض َّللاَّ ْجُت، لَْم تَِحلَّ ِْلََحٍد قَْبلِي، َوََّل أَْرِض َّللاَّ

 تَِحلُّ ِْلََحٍد بَْعِدي.)صحيح(

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  َوقََف بِاْلَحُجوِن فَقَاَل: إنَِّك َخْيُر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ِ، َولَْو تُِركْ  ِ إلَى َّللاَّ ِ َوأََحبُّ أَْرِض َّللاَّ صحيح ومثله «)ُت فِيِك َما َخَرْجُت ِمْنكِ أَْرِض َّللاَّ

 عن عبد َّللا بن عدي ابن الحمراء(

 ■ ِ بَْيِر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ ْبِن الزُّ َصََلةٌ فِي َمْسِجِدي : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ

 اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَصََلةٌ فِي اْلَمْسِجِد أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصََلٍة فِيَما ِسَواهُ ِمْن اْلَمَساِجِد إَّلَّ 

 صحيح(«)اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن َصََلٍة فِي َمْسِجِدي هََذا بِِمائَِة َصََلةٍ 

ْمُت اْلَمِدينَةَ َكَما : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■  َم َمكَّةَ َوَدَعا لَهَا، َوإِنِّي َحرَّ إنَّ إْبَراِهيَم َحرَّ

هَا بِِمْثِل َما َدَعا بِِه إْبَراِهيُم ِْلَْهِل َحرَّ  َم إْبَراِهيُم َمكَّةَ، َوإِنِّي َدَعْوُت فِي َصاِعهَا َوُمدِّ

 صحيح(«)َمكَّةَ 

 ، ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَنَّهُ ََّل َدلِيَل فِيِه َعلَى فَْضِل اْلَمِدينَِة َعلَى َمكَّةَ أَْصَلًّ قال المؤلف: ََّل ُحجَّ

َم إْبَراِهيُم َمكَّةَ َوَدَعا لَهَا َكَما َدَعا إْبَراِهيُم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِه: أَنَّهُ َوإِنََّما فِي َمهَا َكَما َحرَّ َحرَّ
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..  لَِمكَّةَ فَقَْط، َوهََذا َحقٌّ

ا فِي َمِدينَتِنَا اللَّهُمَّ بَاِرْك لَنَا فِي تَْمِرنَا َوبَاِرْك لَنَ »َكاَن يَقُوُل:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ ■ 

نَا، اللَّهُمَّ إنَّ إْبَراِهيَم َعْبُدَك َوَخلِيلَُك َونَبِيَُّك َوإِنَّهُ َدَعا لَِمكَّ  ةَ، َوبَاِرْك لَنَا فِي َصاِعنَا َوُمدِّ

 صحيح(«)َوإِنِّي أَْدُعوَك لِْلَمِدينَِة بِِمْثِل َما َدَعاَك بِِه لَِمكَّةَ َوِمْثلِِه َمَعهُ 

اللَّهُمَّ اْجَعْل بِاْلَمِدينَِة ِضْعفَْي َما َجَعْلَت بَِمكَّةَ ِمْن »َلم أنه قال وعنه عليه الس■

 صحيح(«)اْلبََرَكةِ 

َعاُء لِْلَمِدينَِة  ةَ فِيِه فِي فَْضِل اْلَمِدينَِة َعلَى َمكَّةَ َوإِنََّما فِيِه الدُّ قال المؤلف: َوهََذا ََّل ُحجَّ

 ِ إْذ  -تََعالَى  - ُمبَاَرَكةٌ، َوإِنََّما َدَعا إْبَراِهيُم لَِمكَّةَ بَِما أَْخبََر بِِه بِاْلبََرَكِة، َونََعْم، ِهَي َوَّللَاَّ

يَقُوُل: }فَاْجَعْل أَْفئَِدةًّ ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقهُْم ِمَن الثََّمَراِت{ َوََّل َشكَّ فِي أَنَّ 

ا   بَِمكَّةَ الثَِّماَر بِاْلَمِدينَِة أَْكثَُر ِممَّ

لَْم يَْدُع لِْلَمِدينَِة بِأَْن تَْهِوي أَْفئَِدةُ النَّاِس إلَْيهَا أَْكثََر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوََّل َشكَّ فِي أَنَّ النَّبِيَّ 

َعلَْيِه السَََّلُم  -ِمْن هَِويِّهَا إلَى َمكَّةَ؛ ِْلَنَّ اْلَحجَّ إلَى َمكَّةَ ََّل إلَى اْلَمِدينَِة ، فََصحَّ أَنَّ ُدَعاَءهُ 

ْزِق ِمْن الثََّمَراِت  - لِْلَمِدينَِة بِِمْثِل َما َدَعا بِِه إْبَراِهيُم لَِمكَّةَ َوِمْثلِِه َمَعهُ إنََّما هَُو فِي الرِّ

 َولَْيَس هََذا ِمْن بَاِب اْلفَْضِل فِي َشْيٍء.

ْنفِي َخبَثَهَا َويَْنَصُع ِطيبُهَا، َوإِنََّما تَْنفِي النَّاَس اْلَمِدينَةُ َكاْلِكيِر تَ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■ 

  «َكَما يَْنفِي اْلِكيُر َخبََث اْلَحِديدِ 

ةَ فِيِه فِي فَْضلِهَا َعلَى َمكَّةَ؛ ِْلَنَّ هََذا اْلَخبََر إنََّما هَُو فِي َوْقٍت ُدوَن  قال المؤلف:َوََّل ُحجَّ

. َوْقٍت، َوفِي قَْوٍم ُدوَن قَْوٍم،  َوفِي َخاصٍّ ََّل فِي َعامٍّ

، َوَمْن أََجاَز َعلَى النَّبِيِّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بُْرهَاُن َذلَِك أَنَّهُ  َعلَْيِه السَََّلُم  -ََّل يَقُوُل إَّلَّ اْلَحقَّ

لَى النِّفَاِق َّل : }َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا عَ -تََعالَى  -اْلَكِذَب فَهَُو َكافٌِر؛ َوقَاَل َّللاَّ  -

  تَْعلَُمهُْم نَْحُن نَْعلَُمهُْم{

  }إِنَّ اْلُمنَافِقِيَن فِي الدَّْرِك اْلَْسفَِل ِمَن النَّاِر{ -تََعالَى  -َوقَاَل 

ِة، فََصحَّ أَنَّ اْلُمنَافِقِيَن أَْخبَُث اْلَخْلِق بََِل ِخََلٍف ِمْن أََحٍد ِمْن اْلُمْسلِِميَن َوَكانُوا بِاْلَمِدينَ 

اِح، َوُمَعاٌذ، َواْبُن  بَْيُر، َوأَبُو ُعبَْيَدةَ ْبُن اْلَجرَّ ، َوطَْلَحةُ، َوالزُّ َوَكَذلَِك قَْد َخَرَج: َعلِيٌّ

ُ َعْنهُْم  -َمْسُعوٍد، َعْن اْلَمِدينَِة، َوهُْم ِمْن أَْطيَِب اْلَخْلِق  بََِل ِخََلٍف ِمْن ُمْسلٍِم  -َرِضَي َّللاَّ

 فِي بُْغِضِهْم. َحاَشا اْلَخَواِرجَ 

لَْم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََصحَّ يَقِينًّا ََّل يَْمتَِري فِيِه إَّلَّ ُمْستَِخفٌّ بِالنَّبِيِّ 

َماِن ََّل َعامٍّ   .يَْعِن بِاْلَمِدينَِة تَْنفِي اْلُخْبَث إَّلَّ فِي َخاصٍّ ِمْن النَّاِس، َوفِي َخاصٍّ ِمْن الزَّ

ينَا  ا َكَما ُروِّ  ⬇⬇َوقَْد َجاَء َكََلُمنَا هََذا نَص ًّ

 َِ ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أَََّل إنَّ »قَاَل فِي َحِديٍث  -َصلَّى َّللاَّ

اْلَمِدينَةُ ِشَراَرهَا َكَما يَْنفِي  اْلَمِدينَةَ َكاْلِكيِر يُْخِرُج اْلَخبََث ََّل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَْنفِيَ 

 صحيح(«)اْلِكيُر َخبََث اْلَحِديدِ 

 ■ ِ لَْيَس بَلٌَد إَّلَّ َسيَطَُؤهُ »قَاَل:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

اُل، إَّلَّ اْلَمِدينَةَ، َوَمكَّةَ، َعلَى ُكلِّ نَْقٍب ِمْن أَ  ْنقَاِب اْلَمِدينَِة اْلَمََلئَِكةُ َصافِّيَن الدَّجَّ
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ْبَخِة فَتَْرُجُف اْلَمِدينَةُ ثَََلَث َرَجفَاٍت يَْخُرُج إلَْيِه ِمْنهَا ُكلُّ ُمنَافٍِق  يَْحُرُسونَهَا فَيَْنِزُل بِالسَّ

 صحيح(«)َوَكافِرٍ 

اُل إَّلَّ َمكَّةَ َما ِمْن بَلَ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: َوَمْعنَى قَْولِِه  ٍد إَّلَّ َسيَطَُؤهُ الدَّجَّ

إنََّما هَُو َسيَطَُؤهُ أَْمُرهُ َوبُُعوثُهُ ََّل يُْمِكُن َغْيُر هََذا، َوَسكَّاُن اْلَمِدينَِة اْليَْوَم أَْخبَُث « َواْلَمِدينَةَ 

ِ َوإِنَّا إلَْيِه َراِجُعوَن َعلَى ُمِصيبَتِنَا فِي  َذلَِك.. اْلُخْبِث، َوإِنَّا ّلِِلَّ

وَن بِأَْهلِيِهْم َوَمْن أَطَاَعهُْم، : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■  يُْفتَُح اْليََمُن فَيَأْتِي قَْوٌم يَبُسُّ

َوَذَكَر ِمْثُل هََذا َحْرفًّا َحْرفًّا فِي فَْتِح الشَّاَم، َوفَْتِح « َواْلَمِدينَةُ َخْيٌر لَهُْم لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ 

 َراِق.اْلعِ 

ِه َوقَِريبَهُ: هَلُمَّ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■َ ُجُل اْبَن َعمِّ يَأْتِي َعلَى النَّاِس َزَماٌن يَْدُعو الرَّ

َخاِء، َواْلَمِدينَةُ َخْيٌر لَهُْم لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن، َواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه  َخاِء، هَلُمَّ إلَى الرَّ  ََّل إلَى الرَّ

ا ِمْنهُ  ُ فِيهَا َخْيرًّ  صحيح(«)يَْخُرُج أََحٌد ِمْنهُْم َرْغبَةًّ َعْنهَا إَّلَّ أَْخلََف َّللاَّ

بِأَنَّ اْلَمِدينَةَ َخْيٌر لَهُْم ِمْن اْليََمِن، َوالشَّاِم،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: إنََّما أَْخبََر 

َخاِء، َوهََذا ََّل   َشكَّ فِيِه، َولَْيَس فِيِه فَْضلُهَا َعلَى َمكَّةَ، َوََّل ِذْكَر لَِمكَّةَ َواْلِعَراِق، َوبََِلِد الرَّ

.  أَْصَلًّ

ا إْخبَاُرهُ  ا  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوأَمَّ ا بِأَنَّ اْلَمِدينَةَ َخْيٌر ِمْن هَِذِه اْلبََِلِد لَهُْم فَإِنََّما هَُو أَْيضًّ أَْيضًّ

ا َمْن َخَرَج فِي َخاصٍّ ََّل َعامٍّ َوهَُو َمْن  َخَرَج َعْنهَا طَلََب َرَخاٍء، أَْو لَِعَرِض ُدْنيَا؛ َوأَمَّ

َعْنهَا لِِجهَاٍد، أَْو لُِحْكٍم بِاْلَعْدِل، أَْو لِتَْعلِيِم النَّاِس ِدينَهُْم فَََل، بَْل الَِّذي َخَرُجوا لَهُ أَْفَضُل 

 ِمْن ُمقَاِمِهْم بِاْلَمِدينَِة.

َعْنهَا لِْلِجهَاِد َوأَْمُرهُ النَّاَس بِاْلُخُروِج َمَعهُ َواْلَوِعيُد  -َعلَْيِه السَََّلُم  -هُ بُْرهَاُن َذلَِك ُخُروجُ 

 -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعلَى َمْن تََخلََّف بِاْلَمِدينَِة لَِغْيِر ُعْذٍر هََذا َما ََّل َشكَّ فِيِه، َوَكَذلَِك بَْعثَتُهُ 

نَِن..أَْصَحابَهُ إلَى اْليََمِن، وَ  ْسََلِم، َوتَْعلِيِم اْلقُْرآِن، َوالسُّ َعاِء إلَى اْْلِ  اْلبَْحَرْيِن، َوُعَماَن لِلدُّ

 صحيح(«)أُِمْرُت بِقَْريٍَة تَأُْكُل اْلقَُرى: »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■ 

ْنيَا وَ  لَْيَس فِي هََذا فَْضٌل لَهَا َعلَى قال المؤلف: َوهََذا إنََّما فِيِه: أَنَّ ِمْن اْلَمِدينَِة تُْفتَُح الدُّ

َمكَّةَ َوقَْد فُتَِحْت ُخَراَساُن، َوِسِجْستَاُن، َوفَاِرُس، َوَكْرَماُن، ِمْن اْلبَْصَرِة، َولَْيَس َذلَِك 

 َدلِيَلًّ َعلَى فَْضِل اْلبَْصَرِة َعلَى َمكَّةَ.

يَماَن يَأِْرزُ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■  « إلَى اْلَمِدينَِة َكَما تَأِْرُز اْلَحيَّةُ إلَى ُجْحِرهَا إنَّ اْْلِ

.  َوهََذا لَْيَس فِيِه فَْضلُهَا َعلَى َمكَّةَ َوإِنََّما هَُو َخبٌَر َعْن َوْقٍت ُدوَن َوْقٍت بََِل َشكٍّ

 ■ ِ ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َعْبِد َّللاَّ ْسََلَم بََدأَ : »-لََّم َصلَّى َّللاَّ إنَّ اْْلِ

َغِريبًّا َوَسيَُعوُد َغِريبًّا َكَما بََدأَ َوهَُو يَأِْرُز بَْيَن اْلَمْسِجَدْيِن َكَما تَأِْرُز اْلَحيَّةُ إلَى 

 صحيح(«)ُجْحِرهَا

ِ »عن أَنٌَس ■ ظََر إلَى ُجُدَراِت َكاَن إَذا قَِدَم ِمْن َسفٍَر فَنَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 )صحيح(« اْلَمِدينَِة أَْوَضع َراِحلَتَهُ ِمْن ُحبِّهَا

ََّل يَِكيُد أََحٌد أَْهَل اْلَمِدينَِة إَّلَّ اْنَماَع َكَما يَْنَماُع اْلِمْلُح فِي : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■ 

 صحيح(«)اْلَماءِ 
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ُ فِي النَّاِر َذْوَب ََّل يُرِ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■ يُد أََحٌد أَْهَل اْلَمِدينَِة بُِسوٍء إَّلَّ أََذابَهُ َّللاَّ

ُ، َوَعلَْيِه لَْعنَةُ  َصاِص، أَْو َذْوَب اْلِمْلِح فِي اْلَماِء، َوَمْن أََخاَف أَْهَل اْلَمِدينَِة أََخافَهُ َّللاَّ الرَّ

ِ، َواْلَمََلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن،  ُ ِمْنهُ َصْرفًّا َوََّل َعْدَّلًّ َّللاَّ  صحيح(«)ََّل يَْقبَُل َّللاَّ

ا أَْو : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■  ََّل يَْثبُُت أََحٌد َعلَى َْلَْوائِهَا َوَشدَّتِهَا إَّلَّ ُكْنُت لَهُ َشفِيعًّ

ا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ   صحيح(«)َشِهيدًّ

ا َولَْيَس فِي هََذا َدلِيٌل فَإِنََّما فِي هََذا اْلَحضِّ َعلَى الثَّبَ  اِت َعلَى ِشدَّتِهَا َوأَنَّهُ يَُكوُن لَهُْم َشفِيعًّ

: " اْلُعْمَرةُ إلَى اْلُعْمَرِة َكفَّاَرةٌ لَِما -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعلَى فَْضلِهَا َعلَى َمكَّةَ..َوقَْد قَاَل 

إَّلَّ اْلَجنَّةَ " َوهََذا ََّل يَُكوُن إَّلَّ بَِمكَّةَ فَهََذا أَْفَضُل  بَْينَهَُما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاءٌ 

فَاَعِة الَّتِي يَْدُخُل فِيهَا ُكلُّ بِرٍّ َوفَاِجٍر ِمْن اْلُمْسلِِميَن.  ِمْن الشَّ

 )صحيح(« ْو أََشدَّ اللَّهُمَّ َحبِّْب إلَْينَا اْلَمِدينَةَ َكُحبِّنَا َمكَّةَ أَ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■

بِهََذا  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَلَْيَس فِي هََذا َدلِيٌل َعلَى فَْضلِهَا َعلَى َمكَّةَ َوإِنََّما َدَعا 

ا أََشدُّ ِمْن ُحبِّ  ا أَْن يَُحبِّبَهَا إلَْيِهْم َكُحبِِّهْم َمكَّةَ، َوإِمَّ ِهْم َمكَّةَ، َكَما تََرى فِي أََحِد اْْلَْمَرْيِن: إمَّ

ُ أَْعلَُم أَيُّ اْْلَْمَرْيِن أُِجيَب بِِه ُدَعاُؤهُ  ، َوُحبُّ اْلبَلَِد يَُكوُن لِْلُمَوافَقَِة -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَّللَاَّ

 َواْْلُْلفَِة َولَْيَس فِي هََذا فَْضٌل َعلَى َمكَّةَ.

 -يَْعنِي ُسقُوطَهُ  -ْم ِمْن اْلَجنَِّة أَْو َمْوِضُع قَْيٍد لَقَاُب قَْوِس أََحِدكُ »َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■

 )صحيح(« َخْيٌر ِمْن اْْلَْنبَاِط َوَما فِيهَا

بَْيَن بَْيتِي َوِمْنبَِري َرْوَضةٌ ِمْن ِريَاِض اْلَجنَِّة َوِمْنبَِري َعلَى : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■

ْنيَا فََمْوِضُع قَاِب قَْوٍس ِمْن تِْلَك َوأََراُدوا أَْن يُْثبِتُ « َحْوِضي وا ِمْن هََذا أَنَّ َمكَّةَ ِمْن الدُّ

ْوَضةِ   الرَّ

َخْيٌر ِمْن َمكَّةَ فَلَْيَس هََذا َكَما ظَنُّوهُ، َولَْو َكاَن َكَذلَِك لََكانَْت ِمْصُر، َواْلُكوفَةُ، ِوَراُؤنَا: 

ا ِمْن َمكَّةَ، َواْلَمِدينَِة.  ⬇⬇َخْيرًّ

ِ  َعنْ ■ٍ  َسْيَحاُن، َوَجْيَحاُن، : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

َوهََذا َما ََّل يَقُولُهُ ُمْسلٌِم: أَنَّ هَِذِه اْلبََِلَد ِمْن أَْجِل « َواْلفَُراُت، َوالنِّيُل، ُكلٌّ ِمْن أَْنهَاِر اْلَجنَّةِ 

َجنَِّة، َخْيٌر ِمْن َمكَّةَ، َواْلَمِدينَِة ،َوهََذاِن اْلَحِديثَاِن لَْيَس َعلَى َما يَظُنُّهُ َما فِيهَا ِمْن أَْنهَاِر الْ 

ْوَضةَ قِْطَعةٌ ُمْنقَِطَعةٌ ِمْن اْلَجنَِّة، َوأَنَّ هَِذِه اْْلَْنهَاَر ُمْهبَطَةٌ  ِمْن أَْهُل اْلَجْهِل ِمْن أَنَّ تِْلَك الرَّ

َ اْلَجنَِّة، هََذا بَاِطٌل وَ  يَقُوُل فِي اْلَجنَِّة }إِنَّ لََك أََّل تَُجوَع فِيهَا َوَّل  -تََعالَى  -َكِذٌب؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

[ فَهَِذِه ِصفَةُ اْلَجنَِّة بََِل ٥٥٢ - ٥٥٨َوأَنََّك َّل تَْظَمأُ فِيهَا َوَّل تَْضَحى{ ]طه:  -تَْعَرى 

ِ  َشكٍّ َولَْيَسْت هَِذِه ِصفَةَ اْْلَْنهَاِر اْلَمْذُكوَرةِ  ْوَضِة، َوَرُسوُل َّللاَّ َعلَْيِه السَََّلُم  -َوََّل تِْلَك الرَّ

- .  ََّل يَقُوُل إَّلَّ اْلَحقَّ

ََلةَ فِيهَا تَُؤدِّي إلَى  ْوَضِة ِمْن اْلَجنَِّة إنََّما هَُو لَْفظُهَا، َوأَنَّ الصَّ فََصحَّ أَنَّ َكْوَن تِْلَك الرَّ

لِبََرَكتِهَا أُِضيفَْت إلَى اْلَجنَِّة، َكَما تَقُوُل فِي اْليَْوِم الطَّيِِّب: هََذا  اْلَجنَِّة، َوأَنَّ تِْلَك اْْلَْنهَارَ 

أِْن: إنَّهَا ِمْن َدَوابِّ اْلَجنَِّة، َوَكَما قَاَل  : -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِمْن أَيَّاِم اْلَجنَِّة؛ َوَكَما قِيَل فِي الضَّ

يُ »  « ..وفِ إنَّ اْلَجنَّةَ تَْحَت ِظََلِل السُّ

 ■ ِ اْلَحَجُر اْْلَْسَوُد ِمْن »قَاَل:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
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 صحيح(«)اْلَجنَّةِ 

قال المؤلف: فَهََذا بَِمكَّةَ فَاَلَِّذي بَِمكَّةَ ِمْن هََذا َكاَلَِّذي لِْلَمِدينَِة، إْذ فِي ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنهَُما 

 ِمْن اْلَجنَِّة. َشْيءٌ 

َصََلةٌ فِي َمْسِجِدي هََذا أَْفَضُل ِمْن أَْلِف َصََلٍة فِيَما ِسَواهُ إَّلَّ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■

 صحيح(«)اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ 

ََلةَ فِي َمْسِجِد اْلَمِدينَِة أَْفَضُل ِمْن الصَّ  لُوا هُْم أَنَّ الصَّ ََلِة فِي َمْسِجِد َمكَّةَ قَاَل المؤلٍف: تَأَوَّ

ََلةَ فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن  بُِدوِن اْْلَْلِف، َوقُْلنَا نَْحُن: بَْل هََذا اَِّلْستِْثنَاُء؛ ِْلَنَّ الصَّ

ََلِة فِي َمْسِجِد اْلَمِدينَِة..  الصَّ

الُ  َعلَى أَْنقَاِب اْلَمِدينَةِ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -قَْولُهُ ■  « َمََلئَِكةٌ ََّل يَْدُخلُهَا الطَّاُعوُن َوََّل الدَّجَّ

 )صحيح(

قَْد أَْخبََر أَنَّ َمكَّةَ ََّل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف:َوهََذا لَْيَس فِيِه فَْضلُهَا َعلَى َمكَّةَ؛ ِْلَنَّهُ 

 ُ ا؛ َوَّللَاَّ اُل أَْيضًّ هُ َعْنهَا َكَما يَْصِرفُهُ َعْن اْلَمِدينَِة َواْلَمََلئَِكةُ يَْصِرفُ  -تََعالَى  -يَْدُخلُهَا الدَّجَّ

: " أَنَّهُ يَتََعاقَُب فِينَا َمََلئَِكةٌ -َعلَْيِه السَََّلُم  -تَْنِزُل َعلَى اْلُمَصلِّيَن فِي ُكلِّ بَلٍَد َكَما أَْخبََر 

 بِاللَّْيِل َوالنَّهَاِر ".

ِ طَيِّبَةٌ، َولَْيَس فِي هََذا فَْضٌل « ِهَي طَيِّبَةٌ » -ُم َعلَْيِه السَََّل  -َوِمْنهَا: قَْولُهُ  َونََعْم، ِهَي َوَّللَاَّ

.  لَهَا َعلَى َمكَّةَ أَْصَلًّ

قَاَل فِي َميٍِّت َرآهُ: ُدفَِن فِي التُّْربَِة الَّتِي ُخلَِق  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ النَّبِيَّ ■ »

 موضوع(«)ِمْنهَا

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُزبَالَةَ َوهَُو َساقِطٌ بِاْلُجْملَِة، قَاَل فِيِه يَْحيَى ْبُن )فِي أََحِد طَِريقَ  ْيِه ُمَحمَّ

ا َعْن أُنَْيِس ْبِن يَْحيَى  -َمِعيٍن: لَْيَس بِثِقٍَة َوهَُو بِاْلُجْملَِة ُمتَّفٌَق َعلَى اطَِّراِحِه  ثُمَّ هَُو أَْيضًّ

ُس ْبُن يَْحيَى َوالطَِّريُق اْْلُْخَرى ِمْن ِرَوايَِة أَبِي َخالٍِد َوهَُو ُمْرَسٌل َوََّل يُْدَرى َمْن أُنَيْ 

 َمْجهُوٌل َعْن يَْحيَى اْلبَكَّاِء َوهَُو َضِعيٌف(

ُدفَِن بِاْلَمِدينَِة فَِمْن تُْربَتِهَا ُخلَِق َوهَُو أَْفَضُل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: قَالُوا: َوالنَّبِيُّ 

ةٌ؛ ِْلَنَّهُ إنََّما َكاَن يَُكوُن اْلفَْضُل اْلَخلْ  ِق فَِهَي أَْفَضُل اْلبِقَاِع.. ثُمَّ لَْو َصحَّ لََما َكانَْت فِيِه ُحجَّ

َعلَْيِهْم  -فَقَْط، َوإَِّلَّ فَقَْد ُدفَِن فِيهَا اْلُمنَافِقُوَن، َوقَْد ُدفَِن اْْلَْنبِيَاُء  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لِقَْبِرِه 

 -ِمْن إْبَراِهيَم، َوإِْسَحاَق، َويَْعقُوَب، َوُموَسى، َوهَاُروَن، َوُسلَْيَماَن، َوَداُود  -ََلُم السَّ 

اِم، َوََّل يَقُوُل ُمْسلٌِم: إنَّهَا أَْفَضُل ِمْن َمكَّةَ.-َعلَْيِهْم السَََّلُم   ، َوَغْيِرِهْم بِالشَّ

ْيِف َوفُتَِحْت اْلَمِدينَةُ بِاْلقُْرآنِ اُْفتُتَِحْت اْلَمَدائُِن بِال»قوله عليه السَلم ■ موضوع() «)سَّ

ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ُزبَالَةَ اْلَمْذُكوِر بَِوْضِع اْلَحِديِث(  ِمْن ِرَوايَِة ُمَحمَّ

َما َعلَى اْْلَْرِض بُْقَعةٌ أََحبُّ إلَيَّ أَْن يَُكوَن قَْبِري فِيهَا »  قوله عليه السَلم■ 

ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ُزبَالَةَ َعْن َمالٍِك َعْن يَْحيَى  موضوع() ِمنْ «)ِمْنهَا ِرَوايَة اْلَكذَّاِب ُمَحمَّ

 ْبِن َسِعيٍد ُمْرَسٌل(

يَُعوُدهُ فَقَاَل لَهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َمِرَض َسْعٌد بَِمكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ »عن أَبِي ُموَسى قَاَل: ■ 

ِ أَلَيْ  ُجُل فِي اْْلَْرِض الَّتِي هَاَجَر ِمْنهَا؟ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ َس تَْكَرهُ أَْن يَُموَت الرَّ
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  صحيح(«)بَلَى

اللَّهُمَّ إنََّك أَْخَرْجتَنِي ِمْن أََحبِّ بََِلِدَك إلَيَّ فَأَْسِكنِي أََحبَّ اْلبََِلِد »َوِمْنهَا: 

ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبنِ «)إلَْيكَ  ِد ْبِن إْسَماِعيَل  موضوع() ِرَوايَِة ُمَحمَّ ُزبَالَةَ اْلَمْذُكوِر َعْن ُمَحمَّ

 َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن بَُرْيَدةَ َوَغْيُرهُ ُمْرَسٌل(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: اْلَمِدينَةُ َخْيٌر  -َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ُزبَالَةَ ِمْن َمكَّةَ .)ضعيف()روى من  عدة طرق أََحُدهَا:ِمْن ِرَوايَِة ُمَحمَّ

ْحَمن ْبِن  -َصاِحِب هَِذِه اْلفََضائِِح ُكلِّهَا اْلُمْنفَِرِد بَِوْضِعهَا ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َوالثَّانِي فيه: ُمَحمَّ

اِد َمْجهُوٌل ََّل يَْدِريه أََحٌد  دَّ ِ ْبُن نَافٍِع َضِعيٌف بََِل ِخََلٍف، َواْبُن والثالث فيه: َعْبُد  -الرَّ َّللاَّ

اِد َمْجهُوٌل( دَّ  الرَّ

َعْن نَافِِع ْبِن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم قَاَل: َخطََب َمْرَواُن فََذَكَر َمكَّةَ َوأَْهلَهَا َوُحْرَمتَهَا ]َولَْم ■ 

فُِع ْبُن َخِديٍج ]فَقَاَل[ أَْسَمُعك َذَكْرت َمكَّةَ يَْذُكْر اْلَمِدينَةَ َوأَْهلَهَا َوُحْرَمتَهَا[ فَنَاَداهُ َرا

 ِ َم َرُسوُل َّللاَّ َعلَْيِه  -َوأَْهلَهَا َوُحْرَمتَهَا َولَْم تَْذُكْر اْلَمِدينَةَ َوأَْهلَهَا َوُحْرَمتَهَا، َوقَْد َحرَّ

ََلُم  إْن ِشْئتُْم أَْقَرْأتُُكْم فَقَاَل َمْرَواُن: قَْد  َما بَْيَن ََّلبَتَْيهَا َوَذلَِك ِعْنَدنَا فِي أَِديٍم ُخوََّلنِيٍّ  -السَّ

 َسِمْعت بَْعَض َذلَِك ". )صحيح(

ِ ْبِن َعيَّاِش ْبِن أَبِي َربِيَعةَ: أَْنَت اْلقَائُِل: لََمكَّةَ َخْيٌر ِمْن اْلَمِدينَةِ ■  ؟ أَنَّ ُعَمَر قَاَل لَِعْبِد َّللاَّ

ِ: ِهَي َحَرُم  ِ فَقَاَل لَهُ َعْبُد َّللاَّ ِ َوأَْمنُهُ، َوفِيهَا بَْيتُهُ، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: ََّل أَقُوُل فِي َحَرِم َّللاَّ َّللاَّ

ِ وَ  ِ: ِهَي َحَرُم َّللاَّ أَْمنُهُ، َوأَْمنِِه َشْيئًّا، أَْنَت اْلقَائُِل: لََمكَّةَ َخْيٌر ِمْن اْلَمِدينَِة؟ فَقَاَل لَهُ َعْبُد َّللاَّ

ِ َوأَْمنِِه َشْيئًّا؛ ثُمَّ اْنَصَرَف.)صحيح(َوفِيهَا بَْيتُهُ؟ فَقَاَل لَ   هُ ُعَمُر: ََّل أَقُوُل فِي َحَرِم َّللاَّ

ِ ْبَن َعيَّاٍش لَْم يُْنِكْر لُِعَمَر أَنَّهُ قَاَل مَ  ةٌ َعلَْيِهْم ََّل لَهُْم؛ ِْلَنَّ َعْبَد َّللاَّ ا قال المؤلف: هََذا ُحجَّ

َرهُ َعلَْيِه بَْل اْحتَجَّ لِقَْولِِه   َذلَِك بَِما لَْم يَْعتَِرْض فِيِه ُعَمُر..قَرَّ

بَْيِر يَقُول: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يَقُول: " َصََلةٌ فِي اْلَمْسِجِد ■  ِ ْبَن الزُّ عن َعْبَد َّللاَّ

 َعلَْيِه السَََّلُم.)صحيح( -اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن ِمائَِة َصََلٍة فِي َمْسِجِد النَّبِيِّ 

 لجهادكتاب ا
 ٢٢٠]مسألة الجهاد فرض على المسلمين[م

والجهاد فرض على المسلمين فإذا قام به من يدفع العدو ويغزوهم في  حزم:قال ابن 

تعالى  -عقر دارهم ويحمي ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإَّل فَل، قال َّللا 

 .[١٥: }انفروا خفافا وثقاَّل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم{ ]التوبة: -

 -واآلثار: األحاديث 

: }انفروا خفافا وثقاَّل{ ]التوبة: -تعالى  -كان أبو أيوب اْلنصاري يقول: قال َّللا ■ 

 [ فَل أحد من الناس إَّل خفيف أو ثقيل.)صحيح(١٥
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: " من مات ولم يغز -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا ■ 

 من نفاق .)صحيح(ولم يحدث ]به[ نفسه مات على شعبة 

 قال المؤلف: هذا وعيد شديد نعوذ باّلِل منه.

بعث بعثا إلى بني  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن أبي سعيد الخدري ■ 

 .)صحيح(« لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما واْلجر بينهما

 727مالحرب[ ]مسألة أمره األمير بالجهاد إلى دار 

حزم: ومن أمره اْلمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في  قال ابن

 ذلك إَّل من له عذر قاطع.

 -واآلثار: األحاديث 

-صلى َّللا عليه وسلم  -[ قال: قال رسول َّللا -رضي َّللا عنهما  -عن ابن عباس ]■ 

 .)صحيح(« َّل هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا: »

 722ماألبوين[ مسألة َل يجوز الجهاد إَل بإذن ● ]

قال ابن حزم: وَّل يجوز الجهاد إَّل بإذن اْلبوين إَّل أن ينزل العدو بقوم من المسلمين 

إَّل  -ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن اْلبوان أم لم يأذنا 

 منهما.أن يضيعا أو أحدهما بعده، فَل يحل له ترك من يضيع 

 -واآلثار: األحاديث 

صلى َّللا  -جاء رجل إلى رسول َّللا »سمعت عبد َّللا بن عمرو بن العاص يقول ■ 

: أحي والداك؟ قال: نعم. -عليه السَلم  -فاستأذنه في الجهاد فقال له  -عليه وسلم 

 صحيح(«)قال: ففيهما فجاهد

مع والطاعة حق ما لم الس»قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن ابن عمر عن النبي ■ 

 .)صحيح(« يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فَل سمع وَّل طاعة

إنما الطاعة في »أنه قال:  -رضي َّللا عنه  -عن علي بن أبي طالب ■ 

 صحيح(«)المعروف

-تعالى  -َّل طاعة ْلحد في معصية َّللا »عن ابن مسعود رضي َّللا عنه أنه قال ■

 صحيح(«)

 723ممشرك[ ]مسألة َل يحل لمسلم أن يفر عن ● 



 

218 
 

قال ابن حزم: وَّل يحل لمسلم أن يفر عن مشرك، وَّل عن مشركين ولو كثر عددهم 

أصَل؛ لكن ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين إن رجا البلوغ إليهم، أو 

 يتب. ينوي الكر إلى القتال، فإن لم ينو إَّل تولية دبره هاربا فهو فاسق ما لم

 -أقوال الفقهاء :

 )ابن عباس(فصاعدا. الفرار له مباح من ثَلثة ■ 

)الحسن خاصة. ليس الفرار من الزحف من الكبائر، إنما كان ذلك يوم بدر ■ 

 البصري(

أيوب  يقتل. )أبوللرجل أن يحمل وحده، على العسكر الجرار ويثبت حتى ■ 

 اْلنصاري، وأبو موسى اْلشعري(

  -واآلثار:اآليات واألحاديث 

قوله تعالى }اآلن خفف َّللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة ■ 

 [ .٣٣يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن َّللا{ ]اْلنفال: 

قال المؤلف: فَل متعلق لهم فيها؛ ْلنه ليس فيها َّل نص وَّل دليل بإباحة الفرار عن 

علم أن فينا ضعفا، وهذا حق إن فينا  -تعالى  -فيها: أن َّللا العدد المذكور؛ وإنما 

 -تعالى  -لضعفا وَّل قوي إَّل وفيه ضعف باْلضافة إلى ما هو أقوى منه إَّل َّللا 

 وحده فهو القوي الذي َّل يضعف وَّل يغلب.

رحيما بنا يخفف  -تعالى  -خفف عنا فله الحمد وما زال ربنا  -تعالى  -وفيها: أن َّللا 

 ي جميع اْلعمال التي ألزمنا.عنا ف

وفيها: أنه إن كان منا مائة صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منا ألف يغلبوا ألفين 

بإذن َّللا، وهذا حق، وليس فيه أن المائة َّل تغلب أكثر من مائتين وَّل أقل أصَل؛ بل 

ن فقط َّل قد تغلب ثَلثمائة، نعم وألفين وثَلث آَّلف وَّل أن اْللف َّل يغلبون إَّل ألفي

أكثر وَّل أقل، ومن ادعى هذا في اآلية فقد أبطل وادعى ما ليس فيها منه أثر، وَّل 

: }كم من فئة قليلة غلبت فئة -عز وجل  -إشارة، وَّل نص، وَّل دليل، بل قد قال 

[ ، فظهر أن قولهم َّل دليل عليه ٢١٢كثيرة بإذن َّللا وَّللا مع الصابرين{ ]البقرة: 

س بطل شاكي السَلح قوي لقي ثَلثة من شيوخ اليهود أصَل، ونسألهم عن فار

الحربيين هرمى مرضى رجالة عزَّل أو على حمير، أله أن يفر عنهم؟ لئن قالوا: نعم 

 ليأتن بطامة يأباها َّللا والمؤمنون وكل ذي عقل، وإن قالوا: َّل ليتركن قولهم... -

اجتنبوا السبع : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا ■ 

الموبقات قيل يا رسول َّللا وما هن؟ قال: الشرك باّلِل والسحر وقتل النفس التي حرم 
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َّللا إَّل بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات 

 صحيح(«)الغافَلت المؤمنات

يا أيها »قال:  - صلى َّللا عليه وسلم -عن عبد َّللا بن أبي أوفى أن رسول َّللا ■

الناس َّل تتمنوا لقاء العدو واسألوا َّللا العافية؟ فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن 

 صحيح(«)الجنة تحت ظَلل السيوف

أن المسلمين لقوا المشركين فقال رجل: يا رسول َّللا أشد عليهم، أو »عن الحسن ■

أتراك قاتل هؤَّلء كلهم : -صلى َّللا عليه وسلم  -أحمل عليهم؟ فقال له رسول َّللا 

 ضعيف مرسل(«)اجلس، فإذا نهض أصحابك فانهض وإذا شدوا فشد

أن رجَل من أصحابه سأله ما يضحك َّللا من عبده؟ قال: : »-عليه السَلم  -عنه ■ 

رضي َّللا  -غمسه يده في العدو حاسرا فنزع الرجل درعه ودخل في العدو حتى قتل 

 .)صحيح(« -عنه 

قال " إن فر رجل من رجلين فقد فر، وإن فر من ثَلثة فلم يفر عن ابن عباس أنه ■ 

 ".)صحيح(

عن ابن عباس أن عثمان قال له: كانت )اْلنفال( من أول ما أنزل ■ 

 بالمدينة.)صحيح(

عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت رجَل سأل البراء بن عازب: أرأيت لو أن ■ 

التهلكة؟ قال البراء َّل، ولكن التهلكة:  رجَل حمل على الكتيبة وهم ألف، ألقى بيده إلى

 أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ويقول: َّل توبة لي.)صحيح(

 727]مسألة تحريق أشجار المشركين ودورهم وهدمها[م● 

قال ابن حزم: وجائز تحريق أشجار المشركين، وأطعمتهم، وزرعهم ودورهم، 

أو تركتموها قائمة على أصولها : }ما قطعتم من لينة -تعالى  -وهدمها، قال َّللا 

 فبإذن َّللا وليخزي الفاسقين{ 

}وَّل يطئون موطئا يغيظ الكفار وَّل ينالون من عدو نيَل إَّل كتب لهم  -تعالى  -وقال 

نخل  -صلى َّللا عليه وسلم  -[ وقد أحرق رسول َّللا ٥٢٠به عمل صالح{ ]التوبة: 

أنها تصير للمسلمين في يوم أو وقد علم  -وهي في طرف دور المدينة  -بني النضير 

 غده.

 -اآلثار:

: َّل تقطعن شجرا مثمرا وَّل تخربن -رضي َّللا عنه  -عن أبي بكر الصديق ■ 

 عامرا.)صحيح(
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وقد ينهى أبو  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف: وَّل حجة في أحد مع رسول َّللا 

 -لمذكورة، ولم يقطع بكر عن ذلك اختيارا؛ ْلن ترك ذلك أيضا مباح كما في اآلية ا

 أيضا نخل خيبر، فكل ذلك حسن.. -صلى َّللا عليه وسلم 

 727وَل يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة إَل لألكل فقط[م●]

قال ابن حزم: وَّل يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة َّل إبل، وَّل بقر، وَّل غنم، وَّل 

َّل لْلكل فقط، حاشا خيل، وَّل دجاج، وَّل حمام، وَّل أوز، وَّل برك، وَّل غير ذلك إ

الخنازير جملة فتعقر، وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط، وسواء أخذها المسلمون، 

أو لم يأخذوها أدركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعها، أو لم يدركوها ويخلى 

كل ذلك وَّل بد إن لم يقدر على منعه، وَّل على سوقه، وَّل يعقر شيء من نحلهم، وَّل 

 تحرق خَلياه. يغرق، وَّل

وكذلك من وقعت دابته في دار الحرب فَل يحل له عقرها لكن يدعها كما هي وهي له 

أبدا مال من ماله كما كانت َّل يزيل ملكه عنها حكم بَل نص ، وهو قول مالك، وأبي 

 سليمان.

وقال أيضا: وأما الفرس في المدافعة فإن للمسلم أن يدفع عنه من أراد قتله أو أسره 

 شيء أمكنه.بأي 

 -أقوال الفقهاء:

يعقر كل ذلك، فأما اْلبل، والبقر، والغنم، فتعقر، ثم تحرق، وأما الخيل، والبغال، ■ 

 والحمير فتعقر فقط.)الحنفيون(

أما البغال، والحمير، فتذبح، وأما الخيل فَل تذبح، وَّل تعقر، لكن تعرقب، أو تشق ■ 

 أجوافها.)المالكيون(

 -األحاديث واآلثار:

ما »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن عبد َّللا بن عمرو بن العاص أن رسول َّللا ■ 

عنها. قيل: يا  -عز وجل  -من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إَّل سأله َّللا 

 .)صحيح(« رسول َّللا وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها وَّل يقطع رأسها يرمي به

عن أن يقتل شيء  -صلى َّللا عليه وسلم  -النبي  نهى»عن جابر بن عبد َّللا يقول ■ 

 صحيح(«)من الدواب صبرا

صلى َّللا عليه  -عن معاوية بن عبد َّللا بن جعفر عن أبيه قال: قال رسول َّللا ■ 

 .)صحيح(« َّل تمثلوا بالبهائم: »-وسلم 
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قال ْلمير  -رضي َّللا عنه  -عن يحيى بن سعيد اْلنصاري أن أبا بكر الصديق ■ 

عثه إلى الشام: َّل تعقرن شاة وَّل بعيرا إَّل لمأكلة وَّل تحرقن نحَل وَّل جيش ب

 تغرقنه.)صحيح(

والذي نفسي بيده » -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أبي هريرة قال: قال رسول َّللا ■ 

« ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدَّل فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير

 )صحيح(

أن قتل الخنزير من العدل الثابت في ملته التي  -السَلم عليه  -قال المؤلف: فأخبر 

 عليهما السَلم . -يحييها عيسى أخوه 

عن جعفر بن أبي طالب أنه عرقب فرسه يوم قتل.)ضعيف() رواه عباد بن عبد ■ 

 َّللا بن الزبير عن رجل من بني مرة لم يسمه(

 726-727]مسألة قتل نساء المشركين ومن لم يبلغ منهم[م

ن حزم: وَّل يحل قتل نسائهم وَّل قتل من لم يبلغ منهم، إَّل أن يقاتل أحد ممن قال اب

ذكرنا فَل يكون للمسلم منجى منه إَّل بقتله فله قتله حينئذ... فإن أصيبوا في البيات أو 

 في اختَلط الملحمة عن غير قصد فَل حرج في ذلك.

  -األحاديث واآلثار:●

 -صلى َّللا عليه وسلم  -غازي النبي عن ابن عمر أن ]امرأة وجدت في بعض م■

 قتل النساء والصبيان ".)صحيح( -صلى َّللا عليه وسلم  -مقتولة فأنكر[ رسول َّللا 

سئل عن  -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن الصعب بن جثامة الليثي ■ 

« أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من ذراريهم ونسائهم؟ فقال: هم من آبائهم

. 

]مسألة وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل، أو غير 

 727مقاتل[م

قال ابن حزم: وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل، أو غير 

أو شيخ كبير كان ذا رأي، أو لم يكن، أو  -وهو العسيف  -مقاتل أو تاجر، أو أجير 

، أو أعمى، أو مقعد َّل تحاش أحدا، وجائز فَلح، أو أسقف، أو قسيس، أو راهب

: }فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم -تعالى  -استبقاؤهم أيضا قال َّللا 

واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصَلة وآتوا الزكاة فخلوا 

 كل مشرك بالقتل إَّل أن يسلم. -عز وجل  -[ فعم ٥سبيلهم{ ]التوبة: 
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ا: وأما قولهم: إنما نقتل من قاتل، فباطل؛ بل نقتل كل من يدعى إلى وقال أيض

في  -تعالى  -اْلسَلم منهم حتى يؤمن أو يؤدي الجزية إن كان كتابيا كما أمر َّللا 

 القرآن.

 -أقوال الفقهاء:

 النهي عن قتل الشيخ الكبير.)الحسن وَّل يصح عن مجاهد والضحاك(■ 

 -األحاديث واآلثار:

فقال لرجل: أدرك  -صلى َّللا عليه وسلم  -كنا مع رسول َّللا »لربيع قال رباح بن ا■ 

 .)ضعيف()المرقع الصيفي مجهول(« خالدا وقل له: َّل تقتلن ذرية، وَّل عسيفا

َّل تقتلوا الذرية »قال:  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن حنظلة الكاتب " أن رسول َّللا ■ 

 )ضعيف( )المرقع الصيفي مجهول(« . وَّل عسيفا

قال لهم: انطلقوا باسم َّللا  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن أنس بن مالك أن رسول َّللا ■ 

« وفي سبيل َّللا تقاتلون عدو َّللا َّل تقتلوا شيخا فانيا، وَّل طفَل، وَّل امرأة

 )ضعيف()خالد بن الفزر مجهول(

 كان إذا بعث جيوشه قال: -صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن ابن عباس ■ 

)ضعيف()عن شيخ مدني لم يسم، وقد سماه بعضهم « . َّل تقتلوا أصحاب الصوامع

 فذكر إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف(

كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه أن رسول َّللا »عبيد َّللا بن عمر قال: ■ 

)ضعيف « . كبيراقال: َّل تقتلوا صغيرا وَّل امرأة وَّل شيخا  -صلى َّللا عليه وسلم  -

 مرسل(

أنه نهى أن يقتل شيخ  -صلى َّللا عليه وسلم  -عن النبي »عن علي بن أبي طالب ■ 

.)ضعيف() قيس بن الربيع فليس قيس « كبير أو يعقر شجر إَّل شجر يضر بهم

 بالقوي، وَّل عمر مولى عنبسة معروفا، وعلي بن الحسين لم يولد إَّل بعد موت جده (

صلى َّللا عليه وسلم  -أن رسول َّللا »عن شيخ بمنى عن أبيه وعن حماد بن سلمة ■ 

 )ضعيف(« . نهى عن قتل العسفاء والوصفاء -

عن قتل الشيخ الذي َّل  -صلى َّللا عليه وسلم  -نهى النبي »عن راشد بن سعد ■ 

 .)ضعيف مرسل(« حراك به

صبيا، وَّل  أنه قال ْلمير له: َّل تقتلن امرأة، وَّل -رضي َّللا عنه  -عن أبي بكر ■ 

كبيرا هرما، إنك ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا ّلِل فدعهم وما 
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حبسوا أنفسهم له، وستمر على قوم قد فحصوا من أوساط رءوسهم وتركوا فيها من 

شعورهم أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف.)ضعيف() عن يحيى بن 

لهم لم يولد إَّل بعد موت أبي بكر رضى َّللا سعيد، وعطاء، وثابت بن الحجاج، وك

 وهو هالك( -عنه ومن طريق فيها الحجاج بن أرطاة 

وعن جابر بن عبد َّللا قال: كانوا َّل يقتلون تجار المشركين وقالوا: إنما نقتل من ■ 

 وهؤَّلء َّل يقاتلون. -قاتل 

دار الحرب وإنما قال المؤلف: فَل حجة لهم فيه؛ ْلنه لم يقل: إن تركهم قتلهم كان في 

أخبر عن جملة أمرهم ، ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق؛ ْلنه ليس فيه 

 نهي عن قتلهم، وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط.

اقتلوا شيوخ المشركين »صلى َّللا عليه وسلم  -عن الحسن عن سمرة عن النبي ■ 

 )ضعيف(« واستبقوا شرخهم

صلى َّللا عليه  -ضت يوم قريظة على رسول َّللا عن عطية القرظي قال: عر■ »

« فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت -وسلم 

 .)صحيح(

لم يستبق منهم عسيفا، وَّل  -صلى َّللا عليه وسلم  -قال المؤلف: فهذا عموم من النبي 

 -ي َّللا عنهم رض -تاجرا، وَّل فَلحا، وَّل شيخا كبيرا، وهذا إجماع صحيح منهم 

 متيقن؛ ْلنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها.

عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى اْلجناد: َّل تقتلوا امرأة، وَّل صبيا، وأن يقتلوا ■ 

 كل من جرت عليه المواسي.)صحيح(

سيفا، وَّل لم يستثن شيخا، وَّل راهبا، وَّل ع -رضي َّللا عنه  -قال المؤلف: فهذا عمر 

وقد قتل  -أحدا إَّل النساء، والصبيان فقط؛ وَّل يصح عن أحد من الصحابة خَلفه 

 -صلى َّللا عليه وسلم  -دريد بن الصمة وهو شيخ هرم قد اهتز عقله فلم ينكر النبي 

فقالوا: ْلنه كان ذا رأي؟ فقلنا لهم: ومن ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيره، فَل 

صلى  -ومثل هذه التقاسيم َّل تؤخذ إَّل من القرآن، أو عن النبي  -سمعا له وَّل طاعة 

 نتأيد. -تعالى  -وباّلِل  -َّللا عليه وسلم 

 737-727]مسألة يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من األمراء وغير فاسق[م

قال ابن حزم: ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من اْلمراء، وغير فاسق، ومع 

ى مع اْلمام، ويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضا، قال المتغلب والمحارب، كما يغز

: }وتعاونوا على البر والتقوى وَّل تعاونوا على اْلثم والعدوان{ -تعالى  -َّللا 
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صلى َّللا عليه وسلم.. : السمع والطاعة حق ما  -[ ، وقد ذكرنا عن النبي ٢]المائدة: 

 -[ ، وقد علم َّللا ١٥التوبة: }انفروا خفافا وثقاَّل{ ] -تعالى  -لم يؤمر بمعصية وقال 

أنه ستكون أمراء فساق فلم يخصهم من غيرهم، وكل من دعا إلى طاعة َّللا  -تعالى 

، والصدقة الموضوعة مواضعها، -تعالى  -في الصَلة المؤداة كما أمر َّللا 

والمأخوذة في حقها، والصيام كذلك، والحج كذلك، والجهاد كذلك، وسائر الطاعات 

، -حق، أو غيره  -جابته للنصوص المذكورة. وكل من دعا من إمام كلها؛ ففرض إ

عليه  -وقال  -إلى معصية فَل سمع، وَّل طاعة، كتاب َّللا أحق، وشرط َّللا أوثق 

 « .لكل امرئ ما نوى: »-السَلم 

بَلَّل فنادى  -صلى َّللا عليه وسلم  -أمر رسول َّللا »وروينا .. عن أبي هريرة قال 

يدخل الجنة إَّل نفس مسلمة، وإن َّللا ليؤيد هذا الدين بالرجل في الناس: إنه َّل 

 « ..الفاجر

فمن غزا مع فاسق فليقتل الكفار وليفسد زروعهم ودورهم وثمارهم، وليجلب النساء 

والصبيان وَّل بد، فإن إخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور اْلسَلم فرض يعصي َّللا 

وكل معصية فهي أقل من تركهم في  من تركه قادرا عليه، وإثمهم على من غلهم،

الكفر وعونهم على البقاء فيه، وَّل إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد 

الكفار وأمر بإسَلم حريم المسلمين ]إليهم[ من أجل فسق رجل مسلم َّل يحاسب غيره 

 بفسقه .

 737مذمي[ ]مسألة َل يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم وَل مال 

حزم: وَّل يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم، وَّل مال ذمي أبدا إَّل  قال ابن

باَّلبتياع الصحيح، أو الهبة الصحيحة، أو بميراث من ذمي كافر، أو بمعاملة 

صحيحة في دين اْلسَلم، فكل ما غنموه من مال ذمي أو مسلم، أو آبق إليهم، فهو 

ل القسمة وبعدها، دخلوا به باق على ملك صاحبه، فمتى قدر عليه رد على صاحبه قب

أرض الحرب، أو لم يدخلوا وَّل يكلف مالكه عوضا وَّل ثمنا، لكن يعوض اْلمير من 

كان صار في سهمه من كل مال لجماعة المسلمين، وَّل ينفذ فيه عتق من وقع في 

سهمه، وَّل صدقته، وَّل هبته، وَّل بيعه، وَّل تكون له اْلمة أم ولد، وحكمه حكم 

 به المسلم من المسلم، وَّل فرق.الشيء الذي يغص

 -أقوال الفقهاء:

 بمثل قول المؤلف يقول الشافعي، وأبو سليمان.■
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َّل يرد شيء من ذلك إلى صاحبه َّل قبل القسمة، وَّل بعدها، َّل بثمن، وَّل بغير ■ 

ثمن، وهو لمن صار في سهمه.)عن على بن أبي طالب وَّل يصح عنه والحسن 

 والمعاهد (البصري والزهرى واستثنى الحر 

أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه، فإن لم يدرك حتى قسم فهو للذي وقع في ■ 

سهمه َّل يرد إلى صاحبه َّل بثمن، وَّل بغيره.)روى عن عمر وَّليصح عنه ، 

وسليمان بن ربيعة وَّل يصح والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد 

بن عتبة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن  بن ثابت، وعبيد َّللا بن عبد َّللا

يسار في مشيخة من نظرائهم وَّل يصح عنهم، وهو قول الليث، وأحمد بن حنبل ، 

 وصح عن إبراهيم ]وشريح[ والحسن وعطاء(

أنه إن أدرك قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير ثمن، وإن لم يدرك إَّل بعد القسمة ■ 

عمر ولم يصح عنه والنخعي وشريح ومجاهد، فصاحبه أحق به بقيمته.)روى عن 

 وهو قول مالك، واْلوزاعي(

ما أبق إلى المشركين من عبد لمسلم فإنه مردود إلى صاحبه قبل القسمة، وبعدها ■ 

بَل ثمن، وكذلك ما غنموه من مدبر، ومكاتب، وأم ولد، وَّل فرق. ووافقه في هذا 

 سفيان.

وأما ما غنموه من اْلماء، والعبيد، والحيوان، والمتاع، فإن أدرك قبل أن يدخلوا به  

دار الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها بَل ثمن. وإن دخلوا به دار 

الحرب ثم غنمناه رد إلى صاحبه قبل القسمة وأما بعد القسمة فصاحبه أحق به بالقيمة 

 إليه.)أبو حنيفة(إن شاء؛ وإَّل فَل يرد 

  -األحاديث واآلثار:

أن عثمان اشترى بعيرا من العدو فعرفه صاحبه فخاصمه »عن تميم بن طرفة: ■ 

: إن -صلى َّللا عليه وسلم  -فقال له النبي  -صلى َّللا عليه وسلم  -إلى رسول َّللا 

ضعيف منقطع() وسماك «)شئت أعطيته الثمن الذي اشتراه به وهو لك، وإَّل فهو له

بن حرب ضعيف يقبل التلقين ، وأسنده ياسين الزيات عن سماك عن تميم بن طرفة 

عن جابر بن سمرة. وياسين َّل تحل الرواية عنه، وسماك قد ذكرناه ، ورواه بعض 

 الناس عن إبراهيم بن محمد الهمذاني أو اْلنباري.. َّل يدري أحد من هو في الخلق؟(

قال في بعير أحرزه العدو، ثم  -ليه وسلم صلى َّللا ع -أن النبي »عن ابن عباس ■ 

غلب عليه المسلمون إن وجدته قبل القسمة فأنت أحق به بغير شيء، وإن وجدته بعد 

ضعيف() الحسن بن عمارة هالك، وإسماعيل «)القسمة فأنت أحق به بالثمن إن شئت

 بن عياش ضعيف(
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صلى  -أن النبي »عن أسيد بن ظهير اْلنصاري وكان والي اليمامة أيام معاوية ■ 

قضى في السرقة: إن كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم  -َّللا عليه وسلم 

)ضعيف() « يخير سيدها إن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه

 عكرمة بن خالد ليس بالقوي(

عن علي بن أبي طالب قال: ما أحرزه العدو من أموال المسلمين فهو بمنزلة ■ 

 أموالهم.)ضعيف() سليمان التيمي لم يدرك على(

وعن قتادة: أن مكاتبا أسره العدو فاشتراه رجل فسأل بكر بن قرواش عنه علي بن ■ 

أبي طالب، فقال له علي: إن افتكه سيده فهو على كتابته، وإن أبى أن يفتكه فهو للذي 

 اشتراه.)ضعيف()قتادة لم يدرك على(

بن الخطاب قال: ما أحرز المشركون من أموال  عن قبيصة بن ذؤيب: أن عمر■ 

المسلمين فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به، وإن كان قسم فَل 

 شيء له.)ضعيف() قبيصة بن ذؤيب ولم يدرك عمر(

عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل مسلم أبقت إلى العدو فغنمها المسلمون ■ 

ا أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن كانت لم فعرفها أهلها فكتب فيه

تخمس ولم تقسم فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها 

 لسبيلها.)ضعيف() أبي عون، أو ابن عون، ولم يدركا أبا عبيدة، وَّل عمر(

 733-732]مسألة أهل الحرب لو نزلوا عندك تجارا بأمان[

حرب عندك تجارا بأمان، أو رسَل، أو مستأمنين مستجيرين، وكذلك لو نزل أهل ال

أو ملتزمين ْلن يكونوا ذمة لنا فوجدنا بأيديهم أسرى مسلمين، أو أهل ذمة، أو عبيدا، 

أو إماء للمسلمين، أو ماَّل لمسلم، أو لذمي: فإنه ينتزع كل ذلك منهم بَل عوض أحبوا 

الوفاء بكل عهد أعطوه على خَلف  أم كرهوا. ويرد المال إلى أصحابه، وَّل يحل لنا

كل شرط ليس في كتاب َّللا فهو » -صلى َّللا عليه وسلم  -هذا؛ لقول رسول َّللا 

وكذلك لو أسلموا، أو تذمموا فإنه يؤخذ كل ما في أيديهم من حر مسلم أو « ... باطل

ذمي، أو لمسلم، أو لذمي، ويرد إلى أصحابه بَل عوض وَّل شيء عليهم فيما 

 في حال كونهم حربيين.استهلكوا 

ولو أن تاجرا؛ أو رسوَّل دخل إلى دار الحرب فافتدى أسيرا، أو أعطوه إياه، أو ابتاع 

متاعا لمسلم أو لذمي أو وهبوه له، فخرج إلى دار اْلسَلم: انتزع منه كل ذلك، ورد 

إلى صاحبه، وهو من خسارة المشتري، وأطلق اْلسير بَل غرامة لما ذكرنا في 

قبل هذا من أن أبطل الباطل، وأظلم الظلم: أخذ المشرك للمسلم، أو لماله،  الباب الذي

 أو لذمي أو لماله، والظلم َّل يجوز إمضاؤه بل يرد ويفسخ.
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فلو أن اْلسير قال لمسلم، أو لذمي دخل دار الحرب: افدني منهم، وما تعطيهم دين 

 هذا حق...لك علي، فهو كما قال، وهو دين عليه، ْلنه استقرضه فأقرضه، و

رده على  -صلى َّللا عليه وسلم  -فإن ذكروا حديث أبي جندل، وأن رسول َّللا 

رده ولم يكن العهد  -عليه السَلم  -أنه  -فَل حجة لهم فيه لوجوه. أولها  -المشركين 

 تم بينهم، وهم َّل يقولون بهذا.

 أن يؤذى.لم يرده حتى أجاره له مكرز بن حفص من  -عليه السَلم  -أنه  -والثاني 

قد كان َّللا تعالى أعلمه أنه سيجعل َّللا له فرجا  -عليه السَلم  -أنه  -والثالث 

 ومخرجا ونحن َّل نعلم ذلك.

أنه خبر منسوخ نسخه قول َّللا تعالى بعد قصة أبي جندل: }يا أيها الذين -والرابع 

تموهن آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن َّللا أعلم بإيمانهن فإن علم

مؤمنات فَل ترجعوهن إلى الكفار َّل هن حل لهم وَّل هم يحلون لهن{ ]الممتحنة: 

[ فأبطل َّللا تبارك وتعالى بهذه اآلية عهدهم في رد النساء، ثم أنزل َّللا تعالى: ٥٠

 )براءة( بعد ذلك فأبطل العهد كله...

 -أقوال الفقهاء:

ينتزعن منهم، وَّل يمنعون لو نزل حربيون بأمان وعندهم مسلمات مأسورات: لم ■ 

 من الوطء لهن.)مالك وابن القاسم(

لو تذمم حربيون وبأيديهم أسرى مسلمون أحرار: فهم باقون في أيدي أهل الذمة ■ 

 عبيد لهم كما كانوا.)ابن القاسم(

 -األحاديث:

عن المسور بن مخرمة وغيره فذكر حديث الحديبية، وفيه فقال المسلمون: ■ »

رد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل سبحان َّللا كيف ي

بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 

صلى  -أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي 

 إذا َّل أصالحك على شيء أبدا، : إنا لم نقض الكتاب بعد، قال: فوَّللا-َّللا عليه وسلم 

: فأجزه لي قال: ما أنا بمجيزه لك قال: بلى -صلى َّللا عليه وسلم  -فقال له النبي 

هو ابن حفص بن اْلحنف: بل قد أجزناه  -فافعل. قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز 

 صحيح(«)لك

على النبي  فاشترطوا -صلى َّللا عليه وسلم  -أن قريشا صالحوا النبي »عن أنس: ■ 

: أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه -صلى َّللا عليه وسلم  -
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علينا. فقالوا يا رسول َّللا أتكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده َّللا، 

 صحيح(«)ومن جاءنا منهم فسيجعل َّللا له فرجا ومخرجا

 -صلى َّللا عليه وسلم  -النبي المسور بن مخرمة، وآخر: يخبران عن أصحاب ■ 

حديث الحديبية، وفيه: فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته »فذكرا 

أحد من الرجال إَّل رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاءت المؤمنات مهاجرات، 

صلى َّللا عليه  -وجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول َّللا 

أن  -صلى َّللا عليه وسلم  -يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي  -وسلم 

يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل َّللا تعالى فيهن: }إذا جاءكم المؤمنات 

 اآلية)صحيح([ « ٥٠مهاجرات فامتحنوهن َّللا أعلم بإيمانهن{ ]الممتحنة: 

 737ُكفَّاِر فََعاَهُدوهُ َعلَى اْلفَِداِء َوأَْطلَقُوهُ[م]َمْسأَلَةٌ َمْن َكاَن أَِسيًرا ِعْنَد الْ 

ا ِعْنَد اْلُكفَّاِر فََعاهَُدوهُ َعلَى اْلفَِداِء َوأَْطلَقُوهُ فَََل يَِحلُّ لَهُ أَْن  قال ابن حزم: َوَمْن َكاَن أَِسيرًّ

مَ  اِم أَْن يُْجبَِرهُ َعلَى أَْن يُْعِطيَهُْم َشْيئًّا، يَْرِجَع إلَْيِهْم، َوََّل أَْن يُْعِطيَهُْم َشْيئًّا، َوََّل يَِحلُّ لإِْلِ

 فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى اَِّلْنِطََلِق إَّلَّ بِاْلفَِداِء فَفَْرٌض َعلَى اْلُمْسلِِميَن أَْن يَْفُدوهُ إْن لَْم يَُكْن لَهُ 

: }َوَّل تَأُْكلُوا أَْموَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ [ ٥٨٨الَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{ ]البقرة: َماٌل يَفِي بِفَِدائِِه. قَاَل َّللاَّ

 َوإَِساُر اْلُمْسلِِم أَْبطَُل اْلبَاِطِل، َوأَْخُذ اْلَكافِِر أَْو الظَّالِِم َمالَهُ فَِداءًّ ِمْن أَْبطَْل اْلبَاِطِل، فَََل 

ْيَماُن الَّتِي أَْعطَاهُْم ََّل َشْيَء يَِحلُّ إْعطَاُء اْلبَاِطِل، َوََّل اْلَعْوُن َعلَْيِه، َوتِْلَك اْلُعهُوُد َواْْلَ 

 فِي َعلَْيِه فِيهَا، ِْلَنَّهُ ُمْكَرهٌ َعلَْيهَا، إْذ ََّل َسبِيَل لَهُ إلَى اْلَخََلِص إَّلَّ بِهَا، َوََّل يَِحلُّ لَهُ اْلبَقَاءُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -أَْرِض اْلُكْفِر َوهَُو قَاِدٌر َعلَى اْلُخُروِج، َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ : -ى َّللاَّ

تِي اْلَخطَأُ َوالنِّْسيَاُن َوَما اُْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ » َوهََكَذا ُكلُّ َعْهٍد أَْعطَْينَاهُْم، « ُرفَِع َعْن أُمَّ

اْستِْنقَاِذِه إَّلَّ  َحتَّى نَتََمكََّن ِمْن اْستِْنقَاِذ اْلُمْسلِِميَن َوأَْمَوالِِهْم ِمْن أَْيِديهْم، فَإِْن َعَجْزنَا َعنْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِاْلفَِداِء فَفَْرٌض َعلَْينَا فَِداُؤهُ لَِخبَِر َرُسوِل َّللاَّ ينَاهُ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ الَِّذي ُروِّ

وا اْلَعانِيَ »طَِريِق أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ  ْيَماَن، َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَ « أَْطِعُموا اْلَجائَِع َوفُكُّ

.  َوالشَّافِِعيِّ

 737]َمْسأَلَةٌ فَِداُء اأْلَِسيِر اْلُمْسلِِم[م

ا بِأَِسيٍر َكافٍِر، َوََّل يَِحلُّ  ا بَِماٍل، َوإِمَّ قال ابن حزم: َوََّل يَِحلُّ فَِداُء اْْلَِسيِر اْلُمْسلِِم إَّلَّ إمَّ

ََّل بِفَِداٍء َوََّل بَِغْيِر فَِداٍء؛ ِْلَنَّهُ قَْد لَِزَمهُ ُحْكم أَْن يَُردَّ َصِغيٌر ُسبَِي ِمْن أَْرِض اْلَحْرِب إلَْيِهْم 

ْسََلِم بِِمْلِك اْلُمْسلِِميَن لَهُ، فَهَُو َوأَْوََّلُد اْلُمْسلِِميَن َسَواٌء َوََّل فَْرَق  . -اْْلِ  َوهَُو قَْوُل اْلُمَزنِي 

ُسوِل إلَْيِهْم أَْو التَّاِجِر ِعْنَدُهْم[م]َمْسأَلَةٌ َما َوَهَب أَْهُل اْلَحْرِب لِْلُمْسلِِم   737الرَّ

ُسوِل إلَْيِهْم، أَْو التَّاِجِر ِعْنَدهُْم فَهَُو َحََلٌل، َوِهبَةٌ  َوَما َوهََب أَْهُل اْلَحْرِب لِْلُمْسلِِم الرَّ

، َوَكَذلَِك َما اْبتَاَعهُ الْ  يٍّ ُمْسلُِم ِمْنهُْم فَهَُو اْبتِيَاٌع َصِحيَحةٌ َما لَْم يَُكْن َماَل ُمْسلٍِم، أَْو ِذمِّ



 

219 
 

؛ ِْلَنَّهُْم َمالُِكوَن ِْلَْمَوالِِهْم َما لَْم يَْنتَِزْعهَا اْلمُ  يٍّ ْسلُِم َصِحيٌح َما لَْم يَُكْن َماَّلًّ لُِمْسلٍِم، أَْو ِذمِّ

ِ تََعالَى: }َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضهُْم َوِديَاَرهُْم َوأَْمَوالَ  [ فََجَعلَهَا ٢١هُْم{ ]اْلحزاب: ِمْنهُْم بِقَْوِل َّللاَّ

ُ تََعالَى لَهُْم إلَى أَْن أَْوَرثَنَا إيَّاهَا، َوالتَّْوِريُث ََّل يَُكوُن إَّلَّ بِاْْلَْخِذ َوالتََّملُِّك، َوإَِّلَّ  فَلَْم  َّللاَّ

ُ تََعالَى أَمْ  َوالَهُْم لِْلَغانِِم لَهَا، ََّل لُِكلِّ َمْن يُوَرْث بَْعَدَما لَْم تَْقِدْر أَْيِدينَا َعلَْيِه، َوإِنََّما َجَعَل َّللاَّ

 لَْم يَْغنَْمهَا.

 736]َمْسأَلَةٌ اْلَكافُِر اْلَحْربِيُّ إَذا أَْسلََم[م

قال ابن حزم: َوإَِذا أَْسلََم اْلَكافُِر اْلَحْربِيُّ فََسَواٌء أَْسلََم فِي َداِر اْلَحْرِب، ثُمَّ َخَرَج إلَى َداِر 

ْسََلِم، أَوْ  ْسََلِم ثُمَّ أَْسلََم، ُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، َوَجِميُع َمالِِه  اْْلِ لَْم يَْخُرَج، أَْو َخَرَج إلَى َداِر اْْلِ

ْسََلِم؛ أَْو فِي َداِر اْلَحْرِب، أَْو الَِّذي تََرَك َوَراَءهُ فِي َداِر اْلَحْرِب  الَِّذي َمَعهُ فِي أَْرِض اْْلِ

ا، أَْو ِمْن َعقَاٍر، أَْو َداٍر، أَْو أَ  ؛ أَْو َمتَاٍع فِي َمْنِزلِِه، أَْو ُموَدعًّ ْرٍض، أَْو َحيََواٍن، أَْو نَاضٍّ

ْلَك َكاَن َدْينًّا: هَُو ُكلُّهُ لَهُ، ََّل َحقَّ ِْلََحٍد فِيِه، َوََّل يَْملُِكهُ اْلُمْسلُِموَن إْن َغنُِموهُ أَْو اْفتَتَُحوا تِ 

 اْْلَْرَض.

: ُردَّ إلَى َصاِحبِِه َويَِرثُهُ َوَرثَتُهُ إْن َوَمْن َغَصبَهُ ِمْنهَا  يٍّ ، أَْو ُمْسلٍِم، أَْو ِذمِّ َشْيئًّا ِمْن َحْربِيٍّ

َغاُر ُمْسلُِموَن أَْحَراٌر   َوَكَذلَِك الَِّذي فِي بَْطِن اْمَرأَتِِه. -َماَت، َوأَْوََّلُدهُ الصِّ

ا اْمَرأَتُهُ َوأَْوََّلُدهُ اْلِكبَاُر فَفَْيٌء إ ْن ُسبُوا َوهَُو بَاٍق َعلَى نَِكاِحِه َمَعهَا، َوِهَي َرقِيٌق لَِمْن َوأَمَّ

 َوقََعْت لَهُ َسْهَمهُ...

 ِ  -وقال أيضا: يَُشكُّ ُمْؤِمٌن، َوََّل َكافٌِر، َوََّل َجاِهٌل، َوََّل َعالٌَم فِي أَنَّ أَْصَحاَب َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا.َكانُوا أَْطوَ  -َصلَّى َّللاَّ  ارًّ

وا َعْنهَا بِأَْديَانِِهْم: َكأَبِي بَْكٍر َوُعَمَر، َوُعْثَماَن َوَغْيِرِهْم   -فَطَائِفَةٌ أَْسلَُموا بَِمكَّةَ، ثُمَّ فَرُّ

ُ َعْنهُْم   .-َرِضَي َّللاَّ

ا، ثُمَّ أَْسلَُموا: َكَعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَْسلََم ِعْنَد النَّجَ  ، َوأَبِي ُسْفيَاَن َوطَائِفَةٌ َخَرُجوا ُكفَّارًّ اِشيِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْسلََم فِي َعْسَكِر النَّبِيِّ   .-َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى:  َوطَائِفَةٌ أَْسلَُموا َوبَقُوا بَِمكَّةَ َكَجِميِع اْلُمْستَْضَعفِيَن ِمْن النَِّساِء، َوَغْيِرِهْم، قَاَل َّللاَّ

ْم َعْنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنهُْم بِبَْطِن َمكَّةَ ِمْن بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم َعلَْيِهْم{ }َوهَُو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَهُ 

[ إلَى قَْولِِه: }َولَْوَّل ِرَجاٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَْم تَْعلَُموهُْم أَْن تََطئُوهُْم ٢١]الفتح: 

ةٌ بَِغْيِر ِعلْ  ْبنَا الَِّذيَن فَتُِصيبَُكْم ِمْنهُْم َمَعرَّ ُ فِي َرْحَمتِِه َمْن يََشاُء لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّ ٍم لِيُْدِخَل َّللاَّ

ا{ ]الفتح:   [٢٥َكفَُروا ِمْنهُْم َعَذابًّا أَلِيمًّ
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  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوُكلُّ هَُؤََّلِء إْذ فَتََح َرُسوُل َّللاَّ اِرِه، َمكَّةَ َرَجَع اْلَخاِرُج إلَى دَ  -َصلَّى َّللاَّ

َوَعقَاِرِه َوِضيَاِعِهْم بِالطَّائِِف َوَغْيِرهَا، َوبَقَِي اْلُمْستَْضَعُف فِي َداِرِه َوَعقَاِرِه َوأَثَاثِِه 

 َكَذلَِك...

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِو ُسلَْيَماَن.■ ، َوالشَّافِِعيِّ  بمثل قول المؤلف يقول: اْْلَْوَزاِعيِّ

، َوأَْمَوالُهُ إْن أَْسلََم فِي َداِر اْلحَ ■  ْرِب َوأَقَاَم هُنَاَك َحتَّى تََغلََّب اْلُمْسلُِموَن َعلَْيهَا فَإِنَّهُ ُحرٌّ

، َوأَْوََّلُدهُ  يٍّ ا َكاَن لَهُ َوِديَعةًّ ِعْنَد ُمْسلٍِم، أَْو ِذمِّ ُكلُّهَا لَهُ، ََّل يُْغنَُم ِمْنهَا َشْيئًّا، َوََّل ِممَّ

َغاُر ُمْسلُِموَن أَْحَراٌر، حَ  َوَحْمَل اْمَرأَتِِه فَُكلُّ َذلَِك َغنِيَمةٌ َوفَْيٌء َويَُكوُن  -اَشا أَْرَضهُ الصِّ

ا اْمَرأَتُهُ َوأَْوََّلُدهُ اْلِكبَاُر فَفَْيٌء ، فَإِْن أَْسلََم فِي َداِر اْلَحرْ  ا ، َوأَمَّ ِب اْلَجنِيُن َمَع َذلَِك ُمْسلِمًّ

ْسََلِم فَأَْوََّل  َغاُر ، أَْحَراٌر ُمْسلُِموَن ََّل يُْغنَُموَن، َوُكلُّ َما أَْوَدَع ثُمَّ َخَرَج إلَى َداِر اْْلِ ُدهُ الصِّ

يٍّ فَلَهُ، َوََّل يُْغنَُم  ا َسائُِر َما تََرَك فِي أَْرِض اْلَحْرِب ِمْن أَْرٍض،  -ِعْنَد ُمْسلٍِم، أَْو ِذمِّ َوأَمَّ

 َوَكَذلَِك َحْمُل اْمَرأَتِِه، َوهَُو َمَع َذلَِك ُمْسلٌِم. - أَْو َعقَاٍر، أَْو أَثَاٍث، أَْو َحيََواٍن فَفَْيٌء َمْغنُومٌ 

ا، ثُمَّ أَْسلََم فِيهَا فَهَُو ُحرٌّ ُمْسلٌِم  ْسََلِم َكافِرًّ ا ُكلُّ َما تََرَك ِمْن  -فَإِْن َخَرَج إلَى َداِر اْْلِ َوأَمَّ

َغاِر فَفَْيٌء َمْغنُوٌم، َوََّل يَُكونُوَن  أَْرٍض، أَْو َعقَاٍر، أَْو َمتَاٍع، أَْو َحيََواٍن، أَْو أَْوََّلِدهِ  الصِّ

 ُمْسلِِميَن بِإِْسََلِمِه.

ا(  )أبو حنيفة وقال أَبُو يُوُسَف: َوأَْرُضهُ لَهُ أَْيضًّ

 -اآليات واآلثار:

: }لِْلفُقََراِء اْلُمهَاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَمْ ■  ُ َعزَّ َوَجلَّ  َوالِِهْم{ قَاَل َّللاَّ

اهُْم تََعالَى فُقََراَء، فََصحَّ أَنَّ أَْمَوالَهُْم قَْد َملََكهَا اْلُكفَّاُر َعلَْيِهْم.  قال البعض: قَاَل: فََسمَّ

وأجاب عن ذلك المؤلف قائٍَل: لَقَْد َكاَن يَْنبَِغي أَْن يَْرَدَعهُ اْلَحيَاُء َعْن هَِذِه اْلُمَجاهََرِة  

إَشاَرٍة فِي هَِذِه اآْليَِة إلَى َما قَاَل؟ بَْل ِهَي َدالَّةٌ َعلَى َكِذبِِه فِي قَْولِِه؛ ِْلَنَّهُ  اْلقَبِيَحِة َوأَيُّ 

ْنَكاِر تََعالَى أَْبقَى أَْمَوالَهُْم َوِديَاَرهُْم فِي ِمْلِكِهْم، بِأَْن نََسبَهَا إلَْيِهْم، َوَجَعلَهَا لَهُْم، َوَعظََّم بِاْْلِ 

؛ إْذ ََّل يَِجُدوَن ِغنًّى... -ا ِمْنهَا إْخَراَجهُْم ظُْلمًّ   َونََعْم، هُْم فُقََراُء بََِل َشكٍّ

أَنَّ ُعَمَر َكتََب إلَى َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص: َمْن أَْسلََم قَْبَل اْلقِتَاِل فَهَُو ِمْن اْلُمْسلِِميَن لَهُ َما ■ 

ْسََلِم، َوَمْن  أَْسلََم بَْعَد اْلقِتَاِل، أَْو اْلهَِزيَمِة فََمالُهُ فَْيٌء لِْلُمْسلِِميَن َولَهُ َسْهٌم فِي اْْلِ

لِْلُمْسلِِميَن، ِْلَنَّهُْم قَْد أَْحَرُزوهُ قَْبَل إْسََلِمِه.)ضعيف منقطع() لَْم يُولَْد يَِزيُد ْبُن أَبِي َحبِيٍب 

ُ َعْنهُ  -إَّلَّ بَْعَد َمْوِت ُعَمَر   يهَا: اْبُن لَِهيَعةَ، َوهَُو ََّل َشْيَء(َوفِ  -بَِدْهٍر طَِويٍل  -َرِضَي َّللاَّ
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ْت لََما َكاَن لَهُْم فِيهَا ُمتََعلٌَّق؛ بَْل ِهَي ُمَوافِقَةٌ لِقَْولِنَا َوِخََلٌف  قال المؤلف: ثُمَّ لَْو َصحَّ

هَا، َمْن أَْسلََم قَْبَل اْلقِتَاِل فَهَُو ِمْن اْلُمْسلِِميَن لَهُ َما  لِْلُمْسلِِميَن، فََصحَّ بِهََذا لِقَْولِِهْم ِْلَنَّ نَصَّ

 أَنَّ َمالَهُ ُكلَّهُ َحْيُث َكاَن لَهُ َكَما َكاَن لُِكلِّ ُمْسلٍِم..

وُح قَْبَل إْسََلِم أَبِيِه[م  737]َمْسأَلَةٌ ِمْن نُفَِخ فِيِه الرُّ

وُح بَْعُد فَاْمَرأَتُ  ؛ ِْلَنَّ قال ابن حزم: فَإِْن َكاَن اْلَجنِيُن لَْم يُْنفَْخ فِيِه الرُّ ةٌ ََّل تُْستََرقُّ هُ ُحرَّ

، ِْلَنَّهُ َجنِيٌن ُمْسلٌِم.  اْلَجنِيَن ِحينَئٍِذ بَْعُضهَا، َوََّل يُْستََرقُّ

وُح قَْبَل إْسََلِم  ةٌ .. بِِخََلِف ُحْكِمهَا إَذا نُفَِخ فِيِه الرُّ ا فَِهَي ُكلُّهَا ُحرَّ َوَمْن َكاَن بَْعُضهَا ُحر ًّ

ا َوِهَي أُْنثَى أَبِيِه ِْلَنَّهُ ِحي ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -نَئٍِذ َغْيُرهَا، َوهَُو ُربََّما َكاَن َذَكرًّ  َوبِاّلَِلَّ

 737]َمْسأَلَةٌ أَْسلََمْت َولََها َزْوٌج َكافٌِر[م

، أَْو َحْربِيٌّ فَِحيَن إسْ  يٌّ ََلِمهَا قال ابن حزم: َوأَيَُّما اْمَرأٍَة أَْسلََمْت َولَهَا َزْوٌج َكافٌِر ِذمِّ

َسَواٌء أَْسلََم بَْعَدهَا بِطَْرفَِة َعْيٍن، أَْو أَْكثََر أَْو لَْم يُْسلِْم. ََّل َسبِيَل لَهُ  -اْنفََسَخ نَِكاُحهَا ِمْنهُ 

 َعلَْيهَا إَّلَّ بِاْبتَِداِء نَِكاٍح بِِرَضاهَا َوإَِّلَّ فَََل.

ا بَقِيَا َعلَى نَِكاِحِهَما، فَإِنْ  أَْسلََم هَُو قَْبلَهَا، فَإِْن َكانَْت ِكتَابِيَّةًّ بَقِيَا َعلَى  فَلَْو أَْسلََما َمعًّ

نَِكاِحِهَما أَْسلََمْت ِهَي، أَْم لَْم تُْسلِْم َوإِْن َكانَْت َغْيَر ِكتَابِيٍَّة فََساَعةَ إْسََلِمِه قَْد اْنفََسَخ 

. ََّل َسبِيَل لَهُ َعلَْيهَا إَّلَّ بِاْبتَِداِء نَِكاٍح نَِكاُحهَا ِمْنهُ، أَْسلََمْت بَْعَدهُ بَِطْرفَِة َعْيٍن فَأَْكثَرَ 

يَّْيِن َكانَا.  بِِرَضاهَا إْن أَْسلََمْت، َوإَِّلَّ فَََل، َسَواٌء َحْربِيَّْيِن أَْو ِذمِّ

ِ تََعالَى إَّلَّ ِمْن طَََلٍق، أَْو َوفَاٍة، َواْلُمْعتَقَةُ تَْختَا ةَ فِي ِديِن َّللاَّ ُر نَْفَسهَا، وقال أيضا: َوََّل ِعدَّ

ةُ َواِحَدةًّ   َولَْيَسْت اْلُمْسلَِمةُ تَْحَت َكافٍِر، َوََّل اْلبَاقِيَةُ َعلَى اْلُكْفِر تَْحَت اْلُمْسلِِم، َوََّل اْلُمْرتَدَّ

، فَِمْن أَْيَن ِجْئتُُمونَا بِهَِذِه اْلِعدَِّة؟  ِمْنهُنَّ

ِ تَ  ِة قَْولِنَا قَْوُل َّللاَّ َعالَى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َجاَءُكُم وقال أيضا: بُْرهَاُن ِصحَّ

ِ يَْحُكُم بَْينَُكْم{ ٥٠اْلُمْؤِمنَاُت ُمهَاِجَراٍت{ ]الممتحنة:  [ اآْليَةَ إلَى قَْولِِه: }َذلُِكْم ُحْكُم َّللاَّ

ِ الَِّذي ََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَْخُرَج َعْنهُ ٥٠]الممتحنة:  ُ تََعالَى [ فَهََذا ُحْكُم َّللاَّ َم َّللاَّ ، فَقَْد َحرَّ

 ُرُجوَع اْلُمْؤِمنَِة إلَى اْلَكافِِر.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وقال أيضا: َوَصحَّ َعْن النَّبِيِّ   اْلُمهَاِجُر َمْن هََجَر »أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُ   ْفَر الَِّذي قَْد نُِهَي َعْنهُ فَهَُو ُمهَاِجٌر.فَُكلُّ َمْن أَْسلََم فَقَْد هََجَر اْلكُ « َما نَهَى َّللاَّ

 َونَصَّ تََعالَى َعلَى أَنَّ نَِكاَحهَا ُمبَاٌح لَنَا، فََصحَّ اْنقِطَاُع اْلِعْصَمِة بِإِْسََلِمهَا.

ْسََلُم،  َوَصحَّ أَنَّ الَِّذي يُْسلُِم َمأُْموٌر بِأَْن ََّل يُْمِسَك ِعْصَمةًّ َكافَِرةًّ، فََصحَّ أَنَّ َساَعةَ يَقَُع اْْلِ

دَّةُ، فَقَْد اْنقَطََعْت ِعْصَمةُ اْلُمْسلَِمِة ِمْن اْلَكافِِر، َوِعْصَمةُ اْلَكافَِرِة ِمْن اْلُمْسلِِم   -أَْو الرِّ
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َواْلفَْرُق بَْيَن َذلَِك  -َم أََحُدهَُما َوَكانَا َكافَِرْيِن، أَْو اْرتَدَّ أََحُدهَُما َوَكانَا ُمْسلَِمْيِن َسَواٌء أَْسلَ 

 تَْخلِيطٌ..

 -أقوال الفقهاء:

ِ، َواْبِن َعبَّاٍس ■  َرِضَي  -وقول المؤلف هو قَْوُل:ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوَجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 ُ اُد ْبُن َزْيٍد، َواْلَحَكُم ْبُن ُعتَْيبَةَ َوَسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد  -َعْنهُْم َّللاَّ َوبِِه يَقُوُل َحمَّ

، َوَغْيُرهُْم. ْعبِيُّ ، َوقَتَاَدةُ، َوالشَّ ، َواْلَحَسُن اْلبَْصِريُّ  اْلَعِزيِز، َوَعِديُّ ْبُن َعِديٍّ اْلِكْنِديِّ

ْسََلَم َعلَى الَِّذي لَْم يُْسلِْم أَيُّهَُما أَسْ ■  ْسََلِم فَإِنَّهُ يَْعِرُض اْْلِ لََم قَْبَل اآْلَخِر فِي َداِر اْْلِ

 ِمْنهَُما؛ فَإِْن أَْسلََم بَقِيَا َعلَى نَِكاِحِهَما، َوإِْن أَبَى فَِحينَئٍِذ تَقَُع اْلفُْرقَةُ، َوََّل َمْعنَى لُِمَراَعاةِ 

ِة فِي َذلَِك ،  يَّةًّ فََساَعةَ ُحُصولِهَا اْلِعدَّ فَإِْن أَْسلََمْت فِي َداِر اْلَحْرَب فََخَرَجْت ُمْسلَِمةًّ أَْو ِذمِّ

ْسََلِم يَقَُع اْلفَْسُخ بَْينَهَُما ََّل قَْبَل َذلَِك؛ فَإِْن لَْم تَْخُرْج ِمْن َداِر اْلَحْرِب فَإِْن  فِي َداِر اْْلِ

لَِم هَُو َوقََعْت اْلفُْرقَةُ ِحينَئٍِذ َوَعلَْيهَا أَْن تَْبتَِدَئ ثَََلَث َحاَضْت ثَََلَث ِحيٍَض قَْبَل أَْن يُسْ 

ةًّ ِمْنهُ، َوإِْن أَْسلََم هَُو قَْبَل َذلَِك فَهَُو َعلَى نَِكاِحِه َمَعهَا ، فَلَْو اْرتَدَّ أََحُدهَُما  ِحيٍَض أَُخَر ِعدَّ

 اْنفََسَخ النَِّكاُح ِمْن َوْقتِِه.)أبو حنيفة(

أَْسلََمْت اْلَمْرأَةُ َولَْم يُْسلِْم َزْوُجهَا، فَإِْن أَْسلََم فِي ِعدَّتِهَا فَهَُما َعلَى نَِكاِحِهَما، َوإِْن لَْم إْن ■ 

تُهَا فَقَْد بَانَْت ِمْنهُ، فَلَْو أَْسلََم هَُو، َوِهَي َغْيُر ِكتَابِيٍَّة ُعِرَض  يُْسلِْم َحتَّى اْنقََضْت ِعدَّ

ْسََلُم َعلَيْ  أَْسلََمْت بَقِيَا َعلَى نَِكاِحِهَما، َوإِْن أَبَْت اْنفََسَخ النَِّكاُح َساَعةَ إبَائِهَا،  -هَا، فَإِْن اْْلِ

 فَلَْو اْرتَدَّ أََحُدهَُما اْنفََسَخ النَِّكاُح َساَعتَئٍِذ.)مالك(

ِة فَِهَي اْمَرأَتُهُ، َوإَِّلَّ فَبِتََماِمهَا تَقَُع إْن أَْسلََم هَُو َوِهَي َوثَنِيَّةٌ، فَإِْن أَْسلََمْت قَْبَل تََماِم اْلِعدَّ ■ 

 اْلفُْرقَةُ، َوإِْن أَْسلََمْت ِهَي َوقْعَت اْلفُْرقَِة فِي اْلِحيِن.)ابن شبرمة(

ا َعلَى َوُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، َوتَُراَعى اْلِعدَّةُ، فَإِْن أَْسلََم اْلَكافُِر ِمْنهَُما قَْبَل اْنقَِضاِء اْلِعدَِّة فَهُمَ ■ 

، َواللَّْيُث، َوالشَّافِعِ  ةُ َوقََعْت اْلفُْرقَةُ.) اْْلَْوَزاِعيُّ ْت اْلِعدَّ يُّ نَِكاِحِهَما، َوإِْن لَْم يُْسلِْم َحتَّى تَمَّ

) ، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق، َوأََحُد قَْولِيِّ اْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ْهِريِّ  َوهَُو قَْوُل الزُّ

اُد ْبُن إذا أسلم■  ت الذمية وهى تحت الذمي تقر عنده .) إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َوبِِه أَْفتَى َحمَّ

 أَبِي ُسلَْيَماَن. َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن إَّلَّ أَنَّهُ قَاَل: يُْمنَُع ِمْن َوْطئِهَا(

َق بَْينَهَُما  إْن أَْسلََمْت َولَْم يُْسلِْم َزْوُجهَا، فَهَُما َعلَى نَِكاِحِهَما■  إَّلَّ أَْن يُفَرِّ

 ُسْلطَاٌن.)الزهري(

 إَذا أَْسلََمْت َوأَبِي أَْن يُْسلَِم فَإِنَّهَا تَبِيُن ِمْنهُ بَِواِحَدٍة .)الحسن َوقَالَهُ ِعْكِرَمةُ(■ 

 -اآلثار:
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، أَوْ ■  : َكاَن أََحقَّ -النَّْصَرانِيِّ  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا أَْسلََمْت اْمَرأَةُ اْليَهُوِديِّ

ا.  بِبُْضِعهَا، ِْلَنَّ لَهُ َعْهدًّ

ْوَجْيِن اْلَكافِِريَن يُْسلُِم ■  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي الزَّ

 أََحُدهَُما: هَُو أَْملَُك بِبُْضِعهَا َما َداَمْت فِي َداِر ِهْجَرتِهَا.

ْيبَانِيُّ ■  ِعْنَدهُ  -َوَكاَن نَْصَرانِي ًّا  -َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ أَنَّ هَانَِئ ْبَن هَانِِئ ْبِن قَبِيَصةَ الشَّ

هُنَّ ُعَمُر ِعنْ  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف فَأَقَرَّ َدهُ أَْربَُع نِْسَوٍة فَأَْسلَْمَن فَقَِدَم اْلَمِدينَةَ َونََزَل َعلَى َعْبِد الرَّ

ْن هََذا؟ قَاَل: هََذا َشْيٌء َمْعُروٌف. -  قَاَل ُشْعبَةُ: قُْلت لِْلُحْكِم: َعمَّ

: أَنَّ نَْصَرانِي ًّا أَْسلََمْت اْمَرأَتُهُ فََخيََّرهَا ُعَمُر ْبُن ■  ِ ْبِن يَِزيَد اْلِخْطِميِّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

 َمْت َعلَْيِه.)صحيح(اْلَخطَّاِب إْن َشاَءْت فَاَرقَْتهُ، َوإِْن َشاَءْت أَقَا

َج اْبنَتَهُ َوِهَي ُمْسلَِمةٌ ِمْن اْبن أٍَخ لَهُ ■  ْحَمِن أَنَّ َحْنظَلَةَ ْبَن بِْشٍر َزوَّ َعْن ِزيَاِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ُر فِي نَْصَرانِيٍّ فََرِكَب َعْوُف ْبُن اْلقَْعقَاِع إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فَأَْخبََرهُ بَِذلَِك؛ فََكتََب ُعمَ 

َق بَْينَهَُما، فَ  َق بَْينَهَُما؛ فَلَْم يُْسلِْم، فَفُرِّ َجهَا َذلَِك: إْن أَْسلََم فَِهَي اْمَرأَتُهُ؛ َوإِْن لَْم يُْسلِْم فُرِّ تََزوَّ

 َعْوُف ْبُن اْلقَْعقَاِع.)صحيح(

ْيبَانِيِّ قَاَل: أَْنبَأَنِي اْبُن اْلَمْرأَِة الَّ ■  َق بَْينَهَُما ُعَمُر، ُعِرَض َعْن أَبِي إِْسَحاَق الشَّ تِي فَرَّ

ْسََلُم فَأَبَى.)ضعيف منقطع(  َعلَْيِه اْْلِ

ا بِاْمَرأٍَة ِمْن بَنِي تَِميٍم ■  َعْن يَِزيَد ْبِن َعْلقََمةَ أَنَّ ُعبَاَدةَ ْبَن النُّْعَماِن التَّْغلِبِيَّ َكاَن نَاِكحًّ

ا أَْن نَْنتَِزَعهَا ِمْنك؟ فَأَبَى، فَنََزَعهَا فَأَْسلََمْت فَقَاَل لَهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ  ا أَْن تُْسلَِم َوإِمَّ اِب: إمَّ

 ُعَمُر ِمْنهُ.)ضعيف() يَِزيَد ْبِن َعْلقََمة لم يدرك عمر(

َوأَبَى َعْن َداُود ْبِن ُكْرُدوٍس أَنَّ ُعبَاَدةَ ْبَن النُّْعَماِن ْبِن ُزْرَعةَ أَْسلََمْت اْمَرأَتُهُ التَِّميِميَّةُ، ■ 

َق ُعَمُر بَْينَهَُما.)ضعيف() َوَداُود ْبُن ُكْرُدوٍس َمْجهُوَل(  أَْن يُْسلَِم، فَفَرَّ

َق ُعَمُر ْبُن ■  يَِزيَد ْبَن َعْلقََمةَ أَنَّ َجدَّهُ َوَجدَّتَهُ َكانَا نَْصَرانِيَّْيِن فَأَْسلََمْت َجدَّتُهُ؛ فَفَرَّ

 اْلَخطَّاِب بَْينَهَُما.

. قَاَل: َعْن اْبِن عَ ■  ، أَْو النَّْصَرانِيِّ بَّاٍس فِي اْليَهُوِديَِّة، أَْو النَّْصَرانِيَِّة تُْسلُِم تَْحَت اْليَهُوِديِّ

ْسََلُم يَْعلُو َوََّل يُْعلَى َعلَْيِه  ُق بَْينَهَُما، اْْلِ اُد ْبُن َزْيٍد. -يُفَرَّ  َوبِِه يُْفتِي َحمَّ

ِ يَقُولُ ■ ، َونَِساُؤنَا َعلَْيِهْم َحَراٌم.عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ  : نَِساُء أَْهِل اْلِكتَاِب لَنَا ِحلٌّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َردَّ اْبنَتَهُ َزْينََب َعلَى أَبِي  -َصلَّى َّللاَّ

لِ   )صحيح(« . اْلَعاِص بِالنَِّكاِح اْْلَوَّ

ُد بْ   ُن َسلََمةَ: لَْم يَْحُدْث َشْيٌء.َزاَد ُمَحمَّ
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 َوَزاَد َسلََمةُ: بَْعَد ِستِّ ِسنِيَن.

 َوَزاَد يَِزيُد: بَْعَد َسنَتَْيِن.

ةَ لَهُْم فِيِه؛ ِْلَنَّ إْسََلَم أَبِي اْلَعاِص َكاَن قَْبَل اْلُحَدْيبِيَِة، َولَْم يَُكْن  قال المؤلف: َوََّل ُحجَّ

 اْلُمْسلَِمِة َعلَى اْلُمْشِرِك .نََزَل بَْعُد تَْحِريُم 

ُ[م  777]َمْسأَلَةٌ ِمْن قَاَل ِمْن أَْهِل اْلُكْفِر ََل إلَهَ إَلَّ َّللاَّ

ُ، أَْو  ا ِسَوى اْليَهُوِد، َوالنََّصاَرى، أَْو اْلَمُجوِس: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ َوَمْن قَاَل ِمْن أَْهِل اْلُكْفِر ِممَّ

 ِ ٌد َرُسوُل َّللاَّ ْسََلَم قُتَِل.قَاَل: ُمَحمَّ ْسََلِم، فَإِْن أَبَى اْْلِ ا تَْلَزُمهُ َشَرائُِع اْْلِ  ، َكاَن بَِذلَِك ُمْسلِمًّ

ٌد  ُ ُمَحمَّ ا بِقَْوِل: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ ا ِمْن اْليَهُوِد، َوالنََّصاَرى، َواْلَمُجوِس، فَََل يَُكوُن ُمْسلِمًّ َوأَمَّ

ِ، إَّلَّ َحتَّى يَ  قُوَل: َوأَنَا ُمْسلٌِم، أَْو قَْد أَْسلَْمُت، أَْو أَنَا بَِريٌء ِمْن ُكلِّ ِديٍن َحاَشا َرُسوُل َّللاَّ

ْسََلَم.   اْْلِ

 وقول المؤلف هو قول : الشافعب وأبي سليمان .

 -األحاديث واآلثار:

ِ لََما َحَضَرْت أَبَا طَالٍِب اْلَوفَاةُ »َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َعْن أَبِيِه قَاَل ■   -قَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ -َصلَّى َّللاَّ ُ َكلَِمةًّ أَْشهَُد لََك بِهَا ِعْنَد َّللاَّ َوَذَكَر « : يَا َعمُّ قُْل: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ

 اْلَحِديَث.)صحيح(

ُث قَاَل: ■  ِ »أَُساَمةَ ْبَن َزْيِد ْبِن َحاِرثَةَ يَُحدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - بََعثَنَا َرُسوُل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

َسِريٍَّة فََصبَّْحنَا اْلُحُرقَاِت ِمْن ُجهَْينَةَ فَهََزْمنَاهُْم َولَِحْقُت أَنَا َوَرُجٌل ِمْن اْْلَْنَصاِر َرُجَلًّ 

ُ، فََكفَّ َعْنهُ اْْلَْنَصاِريُّ  ا َغِشينَاهُ قَاَل: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ ، َوطََعْنتُهُ فَقَتَْلتُهُ فَبَلََغ َذلَِك ِمْنهُْم فَلَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ُ؟  -َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل لِي: يَا أَُساَمةُ أَقَتَْلتَهُ بَْعَدَما قَاَل: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ

ا؟ فَقَاَل: أَقَتَْلتَ  ذًّ ِ إنََّما َكاَن ُمتََعوِّ ُ؟ فََما َزاَل قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ هُ بَْعَدَما قَاَل: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ

ُرهَا َعلَيَّ َحتَّى تََمنَّْيُت أَنِّي لَْم أَُكْن أَْسلَْمُت قَْبَل َذلَِك اْليَْومِ   .)صحيح(« يَُكرِّ

ا فَلَيْ   َس قَاتَِل َعْمٍد.قال المؤلف: َولَْم يَْلَزْم أَُساَمةَ قََوٌد ِْلَنَّهُ قَتَلَهُ َوهَُو يَظُنُّهُ َكافِرًّ

 ■ ِ ِ  -ثَْوبَاَن َمْولَى َرُسوِل َّللاَّ ا ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ َُ قَاَل: ُكْنُت قَائِمًّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ََلُم َعلَْيَك يَا ُمَحمَّ  -َصلَّى َّللاَّ ُد؛ فََجاَء َحْبٌر ِمْن أَْحبَاِر اْليَهُوِد فَقَاَل: السَّ

ِ؟ فَقَاَل  فََدفَْعتُهُ َدْفَعةًّ َكاَد يُْصَرُع ِمْنهَا، فَقَاَل: لَِم تَْدفَُعنِي؟ قُْلُت: أَََّل تَقُوُل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ اهُ بِِه أَْهلُهُ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : إنََّما نَْدُعوهُ بِاْسِمِه الَِّذي َسمَّ ُ َعلَْيِه وَ  -اْليَهُوِديُّ َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

انِي بِِه أَْهلِي ثُمَّ َذَكر اْلَحِديَث، َوفِي آِخِرِه إنَّ اْليَهُوِديَّ قَاَل  - ٌد الَِّذي َسمَّ إنَّ اْسِمي ُمَحمَّ

، ثُمَّ اْنَصَرفَ   صحيح(«)لَهُ: لَقَْد َصَدْقت َوإِنَّك لَنَبِيٌّ
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ُ  -قال المؤلف: فَفِي هََذا اْلَخبَِر َضَرَب ثَْوبَاُن  اْليَهُوِديَّ إْذ لَْم يَقُْل:  - َعْنهُ َرِضَي َّللاَّ

 ِ ِ، َولَْم يُْنِكْر َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ فََصحَّ أَنَّهُ َحقٌّ َواِجٌب، إْذ لَْو  -َصلَّى َّللاَّ

، َولَْم يُْلِزْمهُ النَّبِيُّ َوفِيِه أَنَّ اْليَهُوِديَّ قَاَل لَهُ: إ -َكاَن َغْيَر َجائٍِز َْلَْنَكَرهُ َعلَْيِه   -نَّك لَنَبِيٌّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   بَِذلَِك تَْرَك ِدينِِه. -َصلَّى َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس : »-َصلَّى َّللاَّ

َكاةَ،  َحتَّى يَْشهَُدوا أَْن ََّل  ََلةَ، َويُْؤتُوا الزَّ ِ، َويُقِيُموا الصَّ ا َرُسوُل َّللاَّ دًّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ

ْسََلِم َوِحَسابُهُْم َعلَى  فَإَِذا فََعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءهُْم َوأَْمَوالَهُْم إَّلَّ بَِحقِّ اْْلِ

 ِ  صحيح(«)َّللاَّ

 777[مإَل بأن يقروا ُل ِمْن يَُهوِديٍّ َوََل نَْصَرانِيٍّ َوََل َمُجوِسيٍّ ِجْزيَةٌ ]َمْسأَلَةٌ ََل يُْقبَ 

وا  : ِجْزيَةٌ، إَّلَّ بِأَْن يُقِرُّ ، َوََّل َمُجوِسيٍّ ، َوََّل نَْصَرانِيٍّ قال ابن حزم: َوََّل يُْقبَُل ِمْن يَهُوِديٍّ

ِ إلَْينَا، َوأَْن ََّل يَ  ا َرُسوُل َّللاَّ دًّ ْسََلِم؛ لَِحِديِث بِأَنَّ ُمَحمَّ ْطَعنُوا فِيِه، َوََّل فِي َشْيٍء ِمْن ِديِن اْْلِ

ةَ اْلُكْفِر إِنَّ  ِ تََعالَى: }َوطََعنُوا فِي ِدينُِكْم فَقَاتِلُوا أَئِمَّ هُْم َّل ثَْوبَاَن الَِّذي َذَكْرنَا آنِفًّا َولِقَْوِل َّللاَّ

 [٥٢أَْيَماَن لَهُْم{ ]التوبة: 

ٌد إلَْيُكْم َوهَُو قَْوُل َمالِكٍ  ِة: إنََّما أُْرِسَل ُمَحمَّ مَّ ، قَاَل فِي اْلُمْستَْخَرَجِة: َمْن قَاَل ِمْن أَْهِل الذِّ

 ََّل إلَْينَا فَََل َشْيَء َعلَْيِه، قَاَل: فَإِْن قَاَل لَْم يَُكْن نَبِي ًّا قُتَِل.

ْسََلِم بَاِطنًا غَ   772ْيَر الظَّاِهِر[م]َمْسأَلَةٌ َمْن قَاَل إنَّ فِي َشْيٍء ِمْن اْْلِ

ْسََلِم بَاِطنًّا َغْيَر الظَّاِهِر الَِّذي يَْعِرفهُ  قال ابن حزم: َوَمْن قَاَل: إنَّ فِي َشْيٍء ِمْن اْْلِ

ِ تََعالَى: }فَإِنََّما َعلَى َرُسولِنَا اْلبَ   َلغُ اْْلَْسَوُد َواْْلَْحَمُر، فَهَُو َكافٌِر يُْقتَُل َوََّل بُدَّ، لِقَْوِل َّللاَّ

َل إِلَْيِهْم{ ]النحل: ٥٢اْلُمبِيُن{ ]التغابن:  [ فََمْن ١١[ َوقَاَل تََعالَى: }لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ

 َخالََف هََذا فَقَْد َكذََّب بِاْلقُْرآِن.

 773]َمْسأَلَةٌ ُكلُّ َعْبٍد أَْو أََمٍة َكانَا لَِكافَِرْيِن أَْسلََما فِي َداِر اْلَحْرِب[م

ْبٍد، أَْو أََمٍة َكانَا لَِكافَِرْيِن، أَْو أََحِدِهَما أَْسلََما فِي َداِر اْلَحْرِب، أَْو فِي َغْيِر َداِر َوُكلُّ عَ 

اِن َساَعةَ إْسََلِمِهَما، َوَكَذلِكَ  يٍّ فَأَْسلََما: فَهَُما ُحرَّ اِن، فَلَْو َكانَا َكَذلَِك لِِذمِّ  اْلَحْرِب: فَهَُما ُحرَّ

مِّ  ، أَْو ُمَكاتَبُهَُما، أَْو أُمُّ َولَِدِهَما، أَيُّهُْم أَْسلََم فَهَُو ُحرٌّ َساَعةَ إْسََلِمِه ُمَدبَُّر الذِّ ، أَْو اْلَحْربِيِّ يِّ

ا َكاَن أَْعطَى ِمْنهَا قَْبلَ   َوتَْبطُُل اْلِكتَابَةُ، أَْو َما بَقَِي ِمْنهَا، َوََّل يَْرِجُع الَِّذي أَْسلََم بَِشْيٍء ِممَّ

: }َولَْن يَْجَعَل إْسََلِمهِ  ، َويَْرِجُع بَِما أَْعطَى ِمْنهَا بَْعَد إْسََلِمِه فَيَأُْخُذهُ لِقَْوِل َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ

ُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيَل{ ]النساء:  يِن ٥١٥َّللاَّ [ َوإِنََّما َعنَى تََعالَى بِهََذا أَْحَكاَم الدِّ

ا ، َوأَمَّ ُ تََعالَى  بََِل َشكٍّ بِيِل، َوقَْد أَْسقَطَهُ َّللاَّ قُّ أَْعَظُم السَّ ْنيَا بِالظُّْلِم فَََل، َوالرِّ تََسلُّطُ الدُّ

ْسََلِم، َونَْسأَُل َمْن بَاَعهَُما َعلَْيِه: لَِم تَبِيُعهَُما؟ أَهَُما َمْملُوَكاِن لَهُ أَْم َغْيُر َمْملُوَكْيِن؟  َوََّل بِاْْلِ

 ِهَما.بُدَّ ِمْن أََحدِ 
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اِن،  -َوهَُو قَْولُنَا  -فَإِْن قَاَل: لَْيَسا َمْملُوَكْيِن لَهُ َصَدَق  َوإِْذ لَْم يَُكونَا َمْملُوَكْيِن لَهُ فَهَُما ُحرَّ

 َوإِْن قَاَل: هَُما َمْملُوَكاِن لَهُ.

ُحهُ بََِل نَصٍّ َوََّل إْجمَ   اٍع؟ ..قُْلنَا: فَلَِم تُْبِطُل ِمْلَكهُ الَِّذي أَْنَت تَُصحِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وقال أيضا: َوقَْد َصحَّ أَنَّ أَبَا بَْكَرةَ َخَرَج إلَى َرُسوِل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ ُمْسلِمًّ

 فََعتََق.

ْسََلِم. قُْلنَا: َما اْلفَْرُق بَْينَ  ُكْم فَإِْن قَالُوا: هََذا ُحْكُم َمْن َخَرَج ِمْن َداِر اْلَحْرِب إلَى َداِر اْْلِ

ةًّ؟ َوهَْل بَْيَن اْلُحْكَمْيِن فَْرٌق؟ ثُمَّ  َوبَْيَن َمْن قَاَل: بَْل هََذا ُحْكُم َمْن َخَرَج ِمْن الطَّائِِف َخاصَّ

 ِ ا إلَى َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -نَقُوُل لَهُْم: َوَما َدلِيلُُكْم َعلَى هََذا؟ َوإِنََّما َجاَء ُمْسلِمًّ َصلَّى َّللاَّ

: إنِّي إنََّما أَْعتَْقته، ِْلَنَّهُ َخَرَج -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوهَُو َعْبٌد لَِكافٍِر فَأَْعتَقَهُ، َولَْم يَقُْل  -َوَسلََّم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْن َداِر اْلَحْرِب، فََمْن نََسَب هََذا إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقَْد َكَذَب  -َصلَّى َّللاَّ

 َعلَْيِه..

ُ َعْنهَُما  -: فَإِْن َذَكُروا أَْمَر بََِلٍل، َوَسْلَماَن، وقال أيضا أَنَّ ِكلَْيِهَما أَْسلََم َوهَُما  -َرِضَي َّللاَّ

يْ  ؛ فَاْبتَاَع بََِلَّلًّ أَبُو بَْكٍر، َوَكاتََب َسْلَماَن َسيُِّدهُ، فَلَْو َكانَا ُحرَّ ِن َمْملُوَكاِن لَِوثَنِيٍّ َويَهُوِديٍّ

ِ بِنَْفِس إْسََلمِ  ِهَما لََما َكاَن أَبُو بَْكٍر َمالَِك َوََّلِء بََِلٍل، َوََّل َصِحيَح اْلِعْتِق فِيِه؟ قُْلنَا َوبِاّلَِلَّ

ْسََلِم بََِل ِخََلٍف ِمْن أََحٍد، َوقَْبَل نُُزوِل  ِل اْْلِ ا أَْمُر بََِلٍل فََكاَن فِي أَوَّ تََعالَى التَّْوفِيُق: أَمَّ

بِبِْضَع َعْشَرةَ َسنَةًّ، ِْلَنَّ اآْليَةَ َمَدنِيَّةٌ فِي " ُسوَرِة النَِّساِء " َولَْم تَُكْن  اآْليَِة الَّتِي َذَكْرنَا

، َوََّل اْلَمَواِريُث، َوََّل َكاَن  يَاُم، َوََّل اْلَحجُّ َكاةُ، َوََّل الصِّ ََلةُ يَْوَمئٍِذ ََّلِزَمةًّ، َوََّل الزَّ الصَّ

ا نَِكاُح اْلَوثَنِيِّ اْلُمْسلِمَ  ةَ، َوََّل نَِكاُح اْلُمْسلِِم اْلَوثَنِيَّةَ، َوََّل ِمْلُك اْلَوثَنِيِّ لِْلُمْسلِِم، فَََل َحَرامًّ

ا لَِرُجٍل ِمْن بَنِي  ا أَْمُر َسْلَماَن فََكاَن بِاْلَمِدينَِة َوَكاَن َمْملُوكًّ ةَ فِي أَْمِر بََِلٍل، َوأَمَّ ُحجَّ

ِ قَُرْيظَةَ، َوهُْم ُمْمتَنُِعوَن ََّل يَْجِري َعلَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْيِهْم ُحْكُم َرُسوِل َّللاَّ بَْل هُْم  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهُ  -فِي ُحُصونِِهْم َمالُِكوَن ِْلَْنفُِسِهْم، َوَكاَن إْسََلُم َسْلَماَن  بََِل ِخََلٍف قَْبَل  -َرِضَي َّللاَّ

ُل َمَشاِهِدِه، َوهَََلُك بَنِي قُرَ  ْيظَةَ َوقَْتلُهُْم، َوِحَصاُرهُْم، بَْعَد اْلَخْنَدِق بََِل اْلَخْنَدِق، َوهَُو أَوَّ

 ِخََلٍف ِمْن أََحٍد.

ََل َوِمْن اْلبُْرهَاِن اْلقَاِطِع َعلَى أَنَّ ِمْلَك َسيِِّدِه لَهُ بَطََل َعْنهُ بِإِْسََلِمِه أَنَّهُ َكاَن ُمَكاتَبًّا لَهُ بِ 

ِ تََعالَى َوَرُسولِِه، َوهََذا ُكلُّهُ َشكٍّ َوَما اْنتََمى قَطُّ إلَى َوََّلِء َذلِ  َك ْلقَُرِظيِّ بَْل اْنتََمى َمْولَى َّللاَّ

ا  الِِح َوالطَّالِِح؛ فَلَْو َكاَن ِمْلُكهُ لَهُ َصِحيحًّ ُمتَّفٌِق َعلَْيِه ِمْن اْلُمَؤالَِف، َواْلُمَخالِِف، َوالصَّ

 ََّلُؤهُ لَهُ..َوِكتَابَتُهُ لَهُ َصِحيَحةًّ بَِحقِّ اْلِمْلِك لََكاَن وَ 

 -أقوال الفقهاء:

بمثل قول المؤلف يقول : سليمان بن موسى والزهري و من المالكية ابن شعبان ■

 وأشهب .
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ةٌ.)صحيح(■  يِّ فَِهَي ُحرَّ مِّ  إَذا أَْسلََمْت أُمُّ َولَِد الذِّ

ِمْلِكِه، فَإِْن بَاَعهُ أَْو َوهَبَهُ ِمْن إْن أَْسلََم َعْبُد اْلَحْربِيِّ فِي َداِر اْلَحْرِب فَهَُو بَاٍق َعلَى ■ 

بَةُ ُمْسلٍِم، أَْو َكافٍِر، أَْو لُِمْسلٍِم، أَْو َكافٍِر فَهَُو ُحرٌّ َساَعةَ بَْيِعِه أَْو ِهبَتِِه، َوبَطََل اْلبَْيُع َواْلهِ 

ا فَهَُو َعلَى ِمْلِكِه، فَإَِذا َحمَ  ا ُمْسلِمًّ لَهُ إلَى أَْرِض اْلَحْرِب فََساَعةَ ،فَإِْن اْشتََرى اْلَحْربِيُّ َعْبدًّ

.)مالك(  ُدُخولِِه إلَى أَْرِض اْلَحْرِب فَهَُو ُحرٌّ

 يعتق من أسلم من رقيق أهل الذمة ويدفع إليهم قيمته .)عمر بن عبد العزيز(■

َجاِل َولَهُ َزْوَجةٌ[م  777]َمْسأَلَةٌ ِمْن ُسبَِي ِمْن أَْهِل اْلَحْرِب ِمْن الرِّ

َجاِل َولَهُ َزْوَجةٌ، أَْو ِمْن النَِّساِء َولَهَا  قال ابن حزم: َوَمْن ُسبَِي ِمْن أَْهِل اْلَحْرِب ِمْن الرِّ

َزْوٌج فََسَواٌء ُسبَِي َمَعهَا، أَْو لَْم يُْسَب َمَعهَا، َوََّل ُسبِيَْت َمَعهُ فَهَُما َعلَى َزْوِجيَّتِِهَما فَإِْن 

ْمنَاأَْسلََمْت اْنفََسَخ نَِكاُحهَا ِحيَن   تُْسلِْم لَِما قَدَّ

 ِ هُْم َرُسوُل َّللاَّ ْرَك َصِحيٌح قَْد أَقَرَّ ْوِجيَِّة فَِْلَنَّ نَِكاَح أَْهِل الشِّ ا بَقَاُء الزَّ ُ  -َوأَمَّ َصلَّى َّللاَّ

 نَِكاَحهَُما. َعلَْيِه، َولَْم يَأِْت نَصٌّ بِأَنَّ ِسبَاَءهَُما، أَْو َسبَاَء أََحِدِهَما يَْفَسخُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُ تََعالَى: }َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إَِّل َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم{ ]النساء:  فَإِْن قِيَل: فَقَْد قَاَل َّللاَّ

[ قُْلنَا: نََعْم، إَذا أَْسلََمْت َحلَّْت لَِسيِِّدهَا اْلُمْسلِِم، َولَْو َكانَْت هَِذِه اآْليَةُ َعلَى ُعُموِمهَا ٢١

لََكاَن َمْن لَهُ أََمةٌ نَاِكٌح تَِحلُّ لَهُ؛ ِْلَنَّهَا ِمْلُك يَِمينِِه، َوهََذا َما ََّل يَقُولُهُ اْلَحاِضُروَن ِمْن 

 ُخُصوِمنَا.

َوََّل نَقُوُل  -َوقَْد قَاَل بِِه اْبُن َعبَّاٍس َوَغْيُرهُ: َمْن اْبتَاَع أََمةًّ َذاَت َزْوٍج فَبَْيُعهَا طَََلقُهَا 

 ا..بِهَذَ 

 777]َمْسأَلَةٌ اأْلَبََواِن اْلَكافَِراِن إَذا أَْسلََم أََحدهَما[م

ِم قال ابن حزم: َوأَيُّ اْْلَبََوْيِن اْلَكافَِرْيِن أَْسلََم؟ فَُكلُّ َمْن لَْم يَْبلُْغ ِمْن أَْوََّلِدِهَما ُمْسلٌِم بِإِْسََل 

 ُب.اْْلُمُّ أَْسلََمْت أَْو اْْلَ  -َمْن أَْسلََم ِمْنهَُما 

َجاِل  وقال أيضا: إْن أَْسلََم اْْلَبََواِن، أَْو أََحُدهَُما، َولَهَُما بَنُوَن َوبَنَاٌت قَْد بَلَُغوا َمْبلََغ الرِّ

ْسََلِم  ِ تََعالَى: }َوَّل  -َوالنَِّساِء فَإِنَّهُْم َعلَى ِدينِِهْم ََّل يُْجبَُروَن َعلَى اْْلِ َوبِِه نَقُوُل لِقَْوِل َّللاَّ

[ َواْلبَالُِغ ُمَخاطٌَب قَْد لَِزَمهُ ُحْكُم اْلُكْفِر أَْو ٥٣١ُكلُّ نَْفٍس إَِّل َعلَْيهَا{ ]اْلنعام:  تَْكِسبُ 

ا قَ  رًّ ْمنَا قَاَل َمالٌِك: نََعْم، َولَْو َكاَن اْلَولَُد َحَزوَّ ِة، َولَْيَس َغْيُر اْلبَالِِغ ُمَخاَطبًّا َكَما قَدَّ مَّ ْد الذِّ

 ْم يَْبلُْغ فَهَُو َعلَى ِدينِِه.قَاَرَب اْلبُلُوَغ َولَ 

ا فَُحْكُمهُ ُحْكُم َمْن لَ  ا، َوَما لَْم يَُكْن بَالِغًّ ٍد: َوهََذا َخطَأٌ فَاِحٌش؛ ِْلَنَّهُ لَْيَس بَالِغًّ ْم قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -يَْبلُُغ ََّل َمْن بَلََغ   َوبِاّلَِلَّ
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، َوََّل أٍَخ، َوََّل أُْخٍت، إَذا اْجتََمَع أَبََواهُ وقال أيضا: َولَْسنَا نََراهُ  ، َوََّل َعمٍّ ا بِإِْسََلِم َجدٍّ ُمْسلِمًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم . -َعلَى تَْهِويِدِه، أَْو تَْنِصيِرِه، أَْو تَْمِجيِسِه َكَما قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:●

، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َواْلَحَسِن ْبِن وقول المؤلف هو قول: ُعْثمَ ■ ، َواْْلَْوَزاِعيِّ اَن اْلبَتِّيِّ

، َوأَْصَحابِِهْم ُكلِِّهْم. ، والحسن البصري والنخعي َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ  َحيٍّ

.)مال■   ك وأبو سليمان(ََّل يَُكونُوَن ُمْسلِِميَن إَّلَّ بِإِْسََلِم اْْلَِب، ََّل بِإِْسََلِم اْْلُمِّ

ا بِإِْسََلِم اْْلَِب فَََل؛ ِْلَنَّهُْم تَبٌَع لِْْلُمِّ فِي ■  ، َوأَمَّ ََّل يَُكونُوَن ُمْسلِِميَن إَّلَّ بِإِْسََلِم اْْلُمِّ

قِّ ََّل لِْْلَِب.)بعض فقهاء المدينة( يَِّة، َوالرِّ  اْلُحرِّ

ا فَيَُمو■  ِغيِر يَُكوُن أََحُد أَبََوْيِه ُمْسلِمًّ ُت: إنَّهُ يَِرثُهُ اْلُمْسلُِم َويَُصلَّى َعلَْيِه.)الحكم بن الصَّ

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن(  عتيبة َوَحمَّ

هُ فَهَُو ُمْسلٌِم بِإِْسََلِم أَيِِّهَما أَْسلََم.)اْلوزاعي(■  ِغيِر، أَْو َعمُّ  إْن أَْسلََم َجدُّ الصَّ

ِ تََعالَى َوَما بَقَِي أَنَّ النَّْصَرانِيِّيَن بَْينَهَا َولٌَد ِصغَ ■  اٌر فَأَْسلََمْت اْْلُمُّ َوِرثَْتهُ ِكتَاَب َّللاَّ

َمةٌ فَلِْلُمْسلِِميَن، فَإِْن َكاَن أَبََواهُ نَْصَرانِيَّْيِن َوهَُو َصِغيٌر َولَهُ أٌَخ ِمْن أُمٍّ ُمْسلٍِم، أَْو أُْخٌت ُمْسلِ 

ِ، ثُ   مَّ َكاَن َما بَقَِي لِْلُمْسلِِميَن. َوِرثَهُ أَُخوهُ، أَْو أُْختُهُ ِكتَاَب َّللاَّ

 -اآليات واألحاديث:

ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيهَا َّل تَْبِديلَ ■  يِن َحنِيفًّا فِْطَرَت َّللاَّ ُ تََعالَى: }فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ  قَاَل َّللاَّ

يُن اْلقَيُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاسِ  ِ َذلَِك الدِّ  [ .٢٠َّل يَْعلَُموَن{ ]الروم:  لَِخْلِق َّللاَّ

لُهُ إَّلَّ َمْن  ْسََلِم ِْلََحٍد َوََّل يُْتَرُك أََحٌد يُبَدِّ قال المؤلف: فصحَّ أَنَّهُ ََّل يَُجوُز تَْبِديُل ِديِن اْْلِ

ُ تََعالَى بِتَْرِكِه َعلَى تَْبِديلِِه فَقَْط، َوقَاَل تََعالَى: }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر  اِْلْسَلِم ِدينًّا فَلَْن أََمَر َّللاَّ

ْنيَا َوََّل فِي اآْلِخَرِة ٨٥يُْقبََل ِمْنهُ{ ]آل عمران:  [ ، فََصحَّ أَنَّهُ ََّل يَُجوُز أَْن يُْقبََل فِي الدُّ

ُ تََعالَى بِأَْن يُْقبََل ِمْنهُ َويُقَرَّ َعلَْيهِ  ْسََلِم إَّلَّ َمْن أََمَر َّللاَّ  .ِديٌن ِمْن أََحٍد َغْيَر ِديِن اْْلِ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما ِمْن َمْولُوٍد يُولَُد : »-َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« إَّلَّ َعلَى هَِذِه اْلِملَِّة َحتَّى يُبِيَن َعْنهُ لَِسانُهُ 

 ■ ِ ُ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َما ِمْن َمْولُوٍد إَّلَّ : »- َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َسانِِه َكَما تُْنتُِج اْلبَِهيَمةُ بَِهيَمةًّ جَ  َرانِِه َويَُمجِّ َدانِِه َويُنَصِّ ْمَعاَء يُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة أَبََواهُ يُهَوِّ

 .)صحيح(« هَْل تُِحسُّ فِيهَا ِمْن َجْدَعاءَ 
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ْسََلِم إَّلَّ َمْن اتَّفََق أَبََواهُ َعلَى قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ  هُ ََّل يُْتَرُك أََحٌد َعلَى ُمَخالَفَِة اْْلِ

ْسهُ أَبََواهُ، َوََّل نَصَّ  َراهُ، تَْهِويِدِه، أَْو تَْنِصيِرِه، أَْو تَْمِجيِسِه فَقَْط، فَإَِذا أَْسلََم أََحُدهَُما فَلَْم يَُمجِّ

َداهُ فَهَُو بَاٍق عَ  نَِّة.َوََّل هَوَّ ْسََلِم َوََّل بُدَّ بِنَصِّ اْلقُْرآِن َوالسُّ  لَى َما ُولَِد َعلَْيِه ِمْن اْْلِ

يَِّة أَْو اْلَحْربِيَِّة ِمْن ِزنًا أَْو إْكَراٍه[م مِّ  777]َمْسأَلَةٌ َولَُد اْلَكافَِرِة الذِّ

يَِّة، أَْو اْلَحْربِيَِّة ِمنْ  مِّ ِزنًّا، أَْو إْكَراٍه ُمْسلٌِم، َوََّل بُدَّ؛ ِْلَنَّهُ  قال ابن حزم: َوَولَُد اْلَكافَِرِة الذِّ

ْسََلِم فَهَُو ُمْسلٌِم  ْسََلِم َكَما َذَكرنَا َوََّل أَبََوْيِن لَهُ يُْخِرَجانِِه ِمْن اْْلِ ِ  -ُولَِد َعلَى ِملَِّة اْْلِ َوبِاّلَِلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيِق.

 776اْلَحْرِب[م ]َمْسأَلَةٌ ِمْن ُسبَِي ِمْن ِصَغاِر أَْهلِ 

َوَمْن ُسبَِي ِمْن ِصَغاِر أَْهِل اْلَحْرِب فََسَواٌء ُسبَِي َمَع أَبََوْيِه أَْو َمَع أََحِدِهَما، أَْو ُدونَهَُما ■ 

فَبَطََل هَُو ُمْسلٌِم، َوََّل بُدَّ؛ ِْلَنَّ ُحْكَم أَبََوْيِه قَْد َزاَل َعْن النَّظَِر لَهُ، َوَصاَر َسيُِّدهُ أَْملََك بِِه، 

ْسََلِم الَِّذي ُولَِد َعلَْيِه.  إْخَراُجهَُما لَهُ َعْن اْْلِ

 -اآلثار:

ُرهُ ■  ُد َولََدهُ، َوََّل يُنَصِّ عن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاب أنِه َكاَن ََّل يَْدُع يَهُوِدي ًّا، َوََّل نَْصَرانِي ًّا يُهَوِّ

 فِي ِمْلِك اْلَعَرِب.)صحيح(

َحابَِة قال المؤلف: َوهََذا نَصُّ قَ  ُ َعْنهُْم  -ْولِنَا، َوََّل نَْعلَُم لَهُ ُمَخالِفًّا ِمْن الصَّ  -َرِضَي َّللاَّ

، َواْلُمَزنِيِّ  ، َواْْلَْوَزاِعيِّ  فِي َذلَِك. َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

[م يٍّ  777]َمْسأَلَةٌ َوَجَد َكْنًزا ِمْن َدْفِن َكافٍِر َغْيِر ِذمِّ

يٍّ قال ابن حزم: َومَ  ا ِمْن َدْفِن َكافٍِر َغْيِر ِذمِّ َجاِهلِي ًّا َكاَن الدَّافُِن، أَْو َغْيَر  -ْن َوَجَد َكْنزًّ

فَأَْربََعةُ أَْخَماِسِه لَهُ َحََلٌل، َويَْقِسُم اْلُخُمَس َحْيُث يُْقَسُم ُخُمُس اْلَغنِيَمِة، َوََّل  -َجاِهلِيٍّ 

ْلطَاِن ِمْن ُكلِّ َذلَِك شَ  ْيئًّا إَّلَّ إْن َكاَن إَماَم َعْدٍل فَيُْعِطيه اْلُخُمَس فَقَْط، َوَسَواٌء يُْعِطي لِلسُّ

َوَجَدهُ فِي فَََلٍة فِي أَْرِض اْلَعَرِب، أَْو فِي أَْرِض َخَراٍج، أَْو أَْرِض َعْنَوٍة، أَْو أَْرِض 

، أَ  يٍّ ْو َحْيُث َما َوَجَدهُ ُحْكُمهُ َسَواٌء ُصْلٍح؛ أَْو فِي َداِرِه، أَْو فِي َداِر ُمْسلٍِم، أَْو فِي َداِر ِذمِّ

: }َواْعلَُموا أَنََّما  ُ َعزَّ َوَجلَّ ، أَْو َعْبٌد، أَْو اْمَرأَةٌ، قَاَل َّللاَّ َكَما َذَكرنَا، َوَسَواٌء َوَجَدهُ ُحرٌّ

ُسوِل{ ]اْلنفال:  ِ ُخُمَسهُ َولِلرَّ تََعالَى: }فَُكلُوا  [ اآْليَةَ، َوقَالَ ١٥َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ّلِِلَّ

ا َغنِْمتُْم َحَلَّل طَيِّبًّا{ ]اْلنفال:  يِّ َغنِيَمةٌ لَِمْن َوَجَدهُ... ٣٢ِممَّ مِّ [ ، َوَماُل اْلَكافِِر َغْيِر الذِّ

يٍّ ُموِجبًّا لِِمْلِك َصاِحِب اْْلَْرِض لَهُ  َوََّل يَُكوُن ُوُجوُدهُ فِي أَْرٍض ُمْمتَلََكٍة لُِمْسلٍِم، أَْو ِذمِّ

ا لَِما فِيهَا ِمْن َغْيِرهَا ِمْن َصْيٍد، أَْو ِْلَ  نَّهُ َغْيُر اْْلَْرِض، فَََل يَُكوُن ِمْلُك اْْلَْرِض ِمْلكًّ

 لُقَطٍَة، أَْو َدفِينٍَة، أَْو َغْيِر َذلَِك.
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وقال أيضا في ما وجد من كنز في أرض الصلح وأرض العنوة : أَنَّهُْم إنََّما َصالَُحوا 

ا بِأَْيِديِهْم ََّل َعلَى َما ََّل يَْملُِكونَهُ َوََّل هَُو بِأَْيِديِهْم َوََّل يَْعِرفُونَهُ.َعلَى َما يَْملِكُ   ونَهُ ِممَّ

ا قَْولُهُ: فِيَما ُوِجَد فِي أَْرِض اْلَعْنَوِة أَنَّهُ لَِوَرثَِة اْلُمْفتَتِِحيَن. فََخطَأٌ ِْلَنَّ اْلُمْفتَتِِحينَ   َوأَمَّ

ا لَْم يَْغنَُموا، َوََّل َحَصلُوا لِْْلَْرِض إنََّما يَمْ  َكاُز ِممَّ لُِكوَن َما َغنُِموا، ََّل َما لَْم يَْغنَُموا، َوالرِّ

 َعلَْيِه، َوََّل أََخُذوهُ؛ فَََل َحقَّ لَهُْم فِيِه.

ْم َغنُِموهَا ثُمَّ َواْلَعَجُب ُكلُّهُ أَنَّهُْم ََّل يَْجَعلُوَن اْْلَْرَض َحق ًّا لِْلُمْفتَتَِحْيِن أَْرَض اْلَعْنَوِة َوهُ 

َكاَز الَِّذي فِيهَا َحق ًّا لَهُْم َوهُْم لَْم يَْغنَُموهُ.  يَْجَعلُوَن الرِّ

 -:أقوال الفقهاء

قول المؤلف هو قول أبي سليمان والشافعي إَّلَّ أَنَّهُ قَاَل: إْن ادََّعى َصاِحُب اْْلَْرِض ■

هُ فَهَُو لَهُ.الَّتِي ُوِجَد فِيهَا أَنَّهُ قَْد َوَجَدهُ ثُمَّ   أَقَرَّ

ََّل يَُكوُن لَِواِجِدِه إَّلَّ أَْن يَِجَدهُ فِي َصَحاَرى أَْرِض اْلَعَرِب فَهَُو لَهُ بَْعَد اْلُخُمِس، فَإِْن ■ 

فِي  َوَجَدهُ فِي أَْرِض َعْنَوٍة فَهَُو ُكلُّهُ لِبَقَايَا ُمْفتَتِِحي تِْلَك اْلبََِلِد، َوفِيِه اْلُخُمُس؛ فَإِْن َوَجَدهُ 

ْلِح، َوََّل ُخُمَس فِيِه.)مالك(  أَْرِض ُصْلٍح فَهَُو ُكلُّهُ ِْلَْهِل الصُّ

ا إَّلَّ أَْن يَِجَدهُ فِي ■  هَُو لَِواِجِدِه َوَعلَْيِه فِيِه اْلُخُمُس، َولَهُ أَْن يَأُْخَذ اْلُخُمَس إْن َكاَن ُمْحتَاجًّ

فَإِنَّهُ إْن َوَجَدهُ فِي َداٍر اْختَطَّهَا ُمْسلٌِم فَهَُو  َداٍر اْختَطَّهَا ُمْسلٌِم، أَْو فِي َداِر اْلَحْرِب،

لَِصاِحِب اْلُخطَِّة َوفِيِه اْلُخُمُس؛ َوإِْن َوَجَدهُ فِي َداِر َحْربِيٍّ َوقَْد َدَخلَهَا بِأََماٍن فَهَُو ُكلُّهُ 

، َوإِْن َوَجَدهُ فِي َصْحَراَء فِي َداِر اْلَحْرِب فَهَُو ُكلُّ  هُ لَِواِجِدِه َوََّل ُخُمَس َعلَْيِه لِْلَحْربِيِّ

 فِيِه.)أبو حنيفة(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاِز »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َوفِي الرِّ

 صحيح(«)اْلُخُمسُ 

بَْيِر ْبِن َعْبِد اْلمُ ■  أَنَّ اْلِمْقَداَد َخَرَج إلَى َحاَجتِِه بِبَقِيِع »طَّلِِب: َعْن ُضبَاَعةَ بِْنِت الزُّ

ا بَْعَد ِدينَاٍر، ثُمَّ أَْخَرَج ِخْرقَةًّ َحْمَراَء فََكانَْت  اْلَخْبَخبَِة فَإَِذا ُجَرٌذ يُْخِرُج ِمْن ُجْحٍر ِدينَارًّ

ا فَأََخَذهَا َوَحَملَهَا إلَى النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -ثََمانِيَةَ َعَشَر ِدينَارًّ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل  -ى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ -َصلَّى َّللاَّ َصلَّى  -: هَْل أَْهَوْيَت اْلُجْحَر؟ قَاَل: ََّل، قَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ لََك فِيهَا-َّللاَّ تِِه ضعيف() َوإِْسنَاُدهُ «): بَاَرَك َّللاَّ ْمِعيُّ َعْن َعمَّ ُمْظلٌِم، الزَّ

 قَِريبَةَ َوِهَي َمْجهُولَةٌ(

نَانِيَر ِمْن َدْفِن ُمْسلٍِم َمْجهُوٍل َمْيئُوٍس َعْن َمْعِرفَتِِه فَِهَي لَِمْن  قال المؤلف: َولََعلَّ تِْلَك الدَّ

 َوَجَدهَا ِعْنَدنَا ُكلَّهَا.
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ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن ا■ » ِ َعْن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْلَعاِص أَنَّهُ َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ وا بِقَْبٍر فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِي ُخُروِجِه إلَى الطَّائِِف فََمرُّ : هََذا قَْبُر -َصلَّى َّللاَّ

ا َخَرَج أََصابَْتهُ النِّْقَمةُ الَّتِي أََصابَْت قَْوَمهُ أَبِي ِرَغاٍل َوَكاَن بِهََذا اْلَحَرِم يَْدفَُع عَ  ْنهُ، فَلَمَّ

بِهََذا اْلَمَكاِن فَُدفَِن فِيِه، َوآيَةُ َذلَِك أَنَّهُ ُدفَِن َمَعهُ ُغْصٌن ِمْن َذهٍَب إْن أَْنتُْم نَبَْشتُْم َعْنهُ 

ضعيف() يَْحيَى ْبِن أَبِي بَُجْيٍر َوهَُو «)َوَجْدتُُموهُ، فَاْبتََدَرهُ النَّاُس فََوَجُدوا اْلُغْصنَ 

 َمْجهُوٌل(

ُ َعْنهَا  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ا  -َرِضَي َّللاَّ " أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل لَهَا: أََصْبت َكْنزًّ

ْلطَاِن فَقَالَْت َعائَِشةُ: بِفِيك اْلَكْثَكُث " اْلَكْثَكُث التَُّرابُ   .)صحيح(فََرفَْعته إلَى السُّ

: أَنَّ َعلِي ًّا أَتَاهُ َرُجٍل بِأَْلٍف َوَخْمِسِمائَِة ِدْرهٍَم َوَجَدهَا فِي َخِربٍَة بِالسََّواِد، ■  ْعبِيِّ َعْن الشَّ

: إْن ُكْنت َوَجَدْتهَا فِي قَْريٍَة َخِربٍَة تَْحِمُل َخَراَجهَا قَْريَةٌ َعاِمَرةٌ فَِهَي لَهُْم، َوإِْن  فَقَاَل َعلِيٌّ

ْت ََّل تَْحِمُل َخَراَجهَا فَلََك أَْربََعةُ أَْخَماِسِه َولَنَا ُخُمُسهُ، َوَسأُطَيِّبُهُ لَك َكانَ 

ا.)ضعيف()الشعبي لم يسمع من على(  َجِميعًّ

وِس إْذ فَتََحهَا َوَمَعهُ َماٌل إلَى َجْنبِِه، َكانُوا ■  عن قَتَاَدةَ: أَنَّ أَبَا ُموَسى َوَجَد َداْنيَاَل بِالسُّ

هُ يَْستَ  ى، فَإَِذا َجاَء َذلَِك اْْلََجُل َولَْم يَُردَّ ْقِرُضوَن ِمْنهُ َما اْحتَاُجوا إلَى أََجٍل ُمَسم ًّ

اْلُمْستَْقِرُض بَِرَص فََكتََب إلَى ُعَمَر بَِذلَِك. فََكتََب إلَْيِه ُعَمُر: َكفِّْنهُ، َوَحنِّْطهُ، َوَصلِّ َعلَْيِه، 

 ْنبِيَاُء َواْجَعْل اْلَماَل فِي بَْيِت َماِل اْلُمْسلِِميَن.)صحيح(َواْدفِْنهُ َكَما ُدفِنَْت اْْلَ 

ا، َولَْم يَُكْن  ا ظَاِهرًّ ا، إنََّما َكاَن َمْعلُومًّ قال ابن حزم: َوهََذا َصِحيٌح، ِْلَنَّهُ لَْم يَُكْن ِرَكازًّ

َس َويُْغنََم؛ بَْل َكاَن َماَل نَبِيٍّ فَ   هَُو لِْلُمْسلِِميَن فِي َمَصالِِحِهْم.ِمْن أَْمَواِل اْلُكفَّاِر فَيَُخمَّ

ا بِاْلَمَدائِِن، َوفِيِه َميٌِّت َعلَْيِه ثِيَاٌب ■  َعْن َجِريِر ْبِن ِريَاٍح َعْن أَبِيِه: أَنَّهُْم أََصابُوا قَْبرًّ

اُر ْبُن يَاِسٍر إلَى ُعَمَر؟ فََكتَ  َب إلَْيِه ُعَمُر َمْنُسوَجةٌ بِالذَّهَِب، َوَمَعهُ َماٌل؟ فََكتََب فِيِه َعمَّ

 أَْعِطِهْم إيَّاهُ َوََّل تَْنِزْعهُ ِمْنهُْم.)ضعيف فيه سماك بن حرب(

: أَنَّ َرُجَلًّ َوَجَد أَْلَف ِدينَاٍر َمْدفُونَةًّ َخاِرَج اْلَمِدينَِة، فَأَتَى بِهَا ُعَمَر، فَأََخَذ ■  ْعبِيِّ َعْن الشَّ

؛ ثُمَّ َجَعَل ُعَمُر يَْقِسُم اْلِمائَتَْيِن بَْيَن َمْن َحَضَر ِمْن ِدينَاٍر َوَدفََع إلَْيِه اْلبَاقِيَ   ُخُمَسهَا

 اْلُمْسلِِميَن إلَى أَْن فََضَل ِمْنهَا فَْضلَةٌ فََدفََعهَا إلَى َواِجِدهَا.

ا َوَجَد ِرْكَزةًّ َعلَى َعْهِد ُعَمَر فَأَْعتَقَهُ ِمْنهَا، َوأَعْ ■  طَاهُ عنَّ َعْمَرو ْبَن ُشَعْيٍب أَنَّ َعْبدًّ

 ِمْنهَا، َوَجَعَل َسائَِرهَا فِي بَْيِت اْلَماِل .

َكاِز َوُخُمُس اْلَغنِيَمِة َعلَى َخْمَسِة أَْسُهٍم[م  777]َمْسأَلَةٌ يُْقَسُم ُخُمُس الرِّ

َماُم َحيْ  َكاِز َوُخُمُس اْلَغنِيَمِة َعلَى َخْمَسِة أَْسهٍُم: فََسْهٌم يََضُعهُ اْْلِ ُث يََرى َويُْقَسُم ُخُمُس الرِّ

 ِمْن ُكلِّ َما فِيِه َصََلٌح َوبِرٌّ لِْلُمْسلِِميَن.
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َوَسْهٌم ثَاٍن لِبَنِي هَاِشٍم، َواْلُمطَّلِِب بَنِي َعْبِد َمنَاٍف، َغنِيُّهُْم َوفَقِيُرهُْم، َوَذَكُرهُْم َوأُْنثَاهُْم، 

َوََّل َحظَّ فِيِه لَِمَوالِيِهْم، َوََّل  - َوَصِغيُرهُْم َوَكبِيُرهُْم، َوَصالُِحهُْم َوطَالُِحهُْم فِيِه َسَواءٌ 

ِ تََعالَى ِسَواهُْم، َوََّل لِكَ  افٍِر لُِحلَفَائِِهْم، َوََّل لِبَنِي بَنَاتِِهْم ]ِمْن َغْيِرِهْم[ َوََّل ِْلََحٍد ِمْن َخْلِق َّللاَّ

 ِمْنهُْم.

ا ،   َوَسْهٌم َرابٌِع لِْلَمَساِكيِن ِمْن اْلُمْسلِِميَن.َوَسْهٌم ثَالٌِث لِْليَتَاَمى ِمْن اْلُمْسلِِميَن َكَذلَِك أَْيضًّ

 َوَسْهٌم َخاِمٌس َِّلْبِن السَّبِيِل ِمْن اْلُمْسلِِميَن.

 -أقوال الفقهاء:

،  -قول المؤلف هو قول أَبِي اْلَعالِيَِة ■ َوقَْد ُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز اْْلَْوَزاِعيِّ

، َوُجْمهُوِر َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ  ، َوأَبِي ثَْوٍر، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوالنََّسائِيُّ ، َوالشَّافِِعيِّ

أَْصَحاِب اْلَحِديِث، َوآِخُر قَْولَْي أَبِي يُوُسَف اْلقَاِضي الَِّذي َرَجَع إلَْيِه ، إَّلَّ أَنَّ الشَّافِِعيَّ 

 ُل َحظِّ اْْلُْنثَيَْيِن .قَاَل: لِلذََّكِر ِمْن َذِوي اْلقُْربَْي ِمثْ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يُْجَعُل اْلُخُمُس ُكلُّهُ فِي بَْيِت اْلَماِل، َويُْعطَى أَْقِربَاُء َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َماُم لَْيَس فِي َذلَِك َحدٌّ َمْحُدوٌد.)مالك( -  َعلَى َما يََرى اْْلِ

 هُْم َجِميُع قَُرْيٍش.)أصبغ بن فرج( -ُم َعلَْيِه السَََّل  -أَْقِربَاُؤهُ ■ 

 يُْقَسُم اْلُخُمُس َعلَى ثَََلثَِة أَْسهٍُم: اْلفُقََراِء، َواْلَمَساِكيِن، َواْبِن السَّبِيِل.)أبو حنيفة(■ 

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ا َكاَن يَْوُم َخْيبََر َوَضَع َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُجبَْيُر ْبُن ُمْطِعٍم قَاَل لَمَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َسْهَم ِذي اْلقُْربَى فِي بَنِي هَاِشٍم، َوبَنِي اْلُمطَّلِِب، َوتََرَك: بَنِي نَْوفٍَل، َوبَنِي َعْبِد َشْمٍس، 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -قَاَل: فَاْنطَلَْقُت أَنَا َوُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقُْلنَا: يَا  - َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ بَنُو هَاِشٍم ََّل نُْنِكُر فَْضلَهُْم لِْلَمْوِضِع الَِّذي َوَضَعَك  -َصلَّى َّللاَّ

ُ بِِه ِمْنهُْم، فََما بَاُل إْخَوانِنَا بَنِي اْلُمطَّلِِب أَْعَطْيتَهُْم َوتََرْكتَنَا، َوقََرابَتُنَا َواحِ  َدةٌ؟ فَقَاَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ إنَّا َوبَنُو اْلُمطَّلِِب ََّل نَْفتَِرُق فِي َجاِهلِيٍَّة َوََّل إْسََلٍم،  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوَشبََّك بَْيَن أََصابِِعهِ  -َوإِنََّما نَْحُن َوهُْم َشْيٌء َواِحٌد 

ِمْثَل اْلَحِديِث الَِّذي َذَكرنَا، َوفِيِه "  -َعلَْيِه السَََّلُم  -النَّبِيِّ  َعْن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َعنْ ■ 

ِ »قَاَل:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقََسَم َرُسوُل َّللاَّ بَْينَهُْم ُخُمَس اْلُخُمِس ِمْن اْلقَْمِح َوالتَّْمِر  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َوالنََّوى

ا  ِ تََعالَى، قال المؤلف: َوهََذا أَْيضًّ ِة َواْلبَيَاِن، َوهَُو يُبَيُِّن أَنَّ َسْهَم َّللاَّ حَّ إْسنَاٌد فِي َغايَِة الصِّ

 َوَسْهَم َرُسولِِه َواِحٌد، َوهَُو ُخُمُس اْلُخُمِس.
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ِ ْبُن بَُرْيَدةَ اْْلَْسلَِميُّ َعْن أَبِيِه ■  ِ »عن َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَيْ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

بََعَث َعلِي ًّا إلَى َخالٍِد لِيَْقِسَم اْلُخُمَس فَاْصطَفَى َعلِيٌّ ِمْنهَا َسبِيَّةًّ فَأَْصبََح يَْقطُُر َرْأَسهُ، فَقَاَل 

ُجُل؟ قَاَل بَُرْيَدةَ: َوُكْنُت أُْبِغُض َعلِي ًّا، فَأَتَيْ  ُت نَبِيَّ َخالٌِد لِبَُرْيَدةَ: أَََّل تََرى َما َصنََع هََذا الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ا أَْخبَْرتُهُ، قَاَل: أَتُْبِغُض َعلِي ًّا؟ قُْلُت: نََعْم، قَاَل: فَأَِحبَّهُ،  -َصلَّى َّللاَّ فَلَمَّ

 .)صحيح(« فَإِنَّ لَهُ فِي اْلُخُمِس أَْكثََر ِمْن َذلِكَ 

ِ ُجبَْيُر ْبُن ُمْطِعٍم أَنَّهُ َجاَء هَُو َوُعْثَما■ » ُ َعلَْيِه  -ُن ْبُن َعفَّاَن يَُكلَِّماِن َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ قََسْمَت  -َوَسلََّم  فِيَما قََسَم ِمْن اْلُخُمِس بَْيَن بَنِي هَاِشٍم، َوبَنِي اْلُمطَّلِِب فَقُْلُت يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْخَوانِنَا بَنِي اْلُمطَّلِِب َولَْم تُْعِطنَا َشْيئًّا، وَ   -قََرابَتُنَا َوقََرابَتُهُْم ِمْنَك َواِحَدةٌ؟ فَقَاَل النَّبِيُّ ِْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  : إنََّما بَنُو هَاِشٍم َوبَنُو اْلُمطَّلِِب َشْيٌء َواِحٌد، قَاَل ُجبَْيٌر: َولَْم يَْقِسْم -َصلَّى َّللاَّ

، « ُخُمِس َكَما قََسَم لِبَنِي هَاِشٍم َوبَنِي اْلُمطَّلِبِ لِبَنِي َعْبِد َشْمٍس، َوََّل لِبَنِي نَْوفٍَل ِمْن َذلَِك الْ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: َوَكاَن أَبُو بَْكٍر يَْقِسُم اْلُخُمَس نَْحَو قَْسِم َرُسوِل َّللاَّ َغْيَر أَنَّهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَ  -لَْم يَُكْن يُْعِطي قُْربَى َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َما َكاَن النَّبِيُّ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 يُْعِطيِهْم. -َوَسلََّم 

 َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب يُْعِطيِهْم ِمْنهُ، َوُعْثَماُن بَْعَدهُ ". )صحيح( 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيُّ قال ابن حزم: َوإِنََّما َكاَن الَِّذي لَْم يُْعِطِهْم أَبُو بَْكٍر َكَما َكاَن النَّ  َصلَّى َّللاَّ

 يَُعوُد بِِه َعلَْيِهْم ِمْن َسْهِمِه.. -َعلَْيِه السَََّلُم  -يُْعِطيِهْم، فَهَُو َما َكاَن  -

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَاَل: " َسِمْعُت ■  ِ »َعْن َعْبِد الرَّ نِي َرُسوُل َّللاَّ  -َعلِي ًّا يَقُوُل: َوَّلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  ِ  -َّللاَّ ُ  -ُخُمَس اْلُخُمِس فََوَضْعتُهُ َمَواِضَعهُ َحيَاةَ َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َوَحيَاةَ أَبِي بَْكٍر َوَحيَاةَ ُعَمَر، فَأَتَى بَِماٍل فََدَعانِي فَقَاَل: ُخْذهُ فَقُْلُت: ََّل  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

« فَأَْنتُْم أََحقُّ بِِه، قُْلُت: قَْد اْستَْغنَْينَا َعْنهُ، فََجَعلَهُ فِي بَْيِت اْلَمالِ أُِريُدهُ، قَاَل: ُخْذهُ 

ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َوَغْيُرهُ( اِزي  ثِقَةٌ َرَوى َعْنهُ َعْبُد الرَّ  .)صحيح() أَبُو َجْعفٍَر الرَّ

هُ أَْن يَْكتَُب إلَى نَْجَدةَ: َوَكتَْبت تَْسأَلُنِي َعْن يَِزيَد ْبِن هُْرُمَز قَاَل: إنَّ اْبَن َعبَّاٍس أََمرَ ■ 

 َعْن َذِوي اْلقُْربَى َمْن هُْم؛ َوإِنَّا َزَعْمنَا أَنَّا هُْم، فَأَبَى َذلَِك َعلَْينَا قَْوُمنَا.)صحيح(

ِ تََعالَى، َوسَ ■   -ْهُم َرُسولِِه َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه قَاَل: ُخُمُس اْلُخُمِس َسْهُم َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .  َصلَّى َّللاَّ

]مسألة[َوتُْقَسُم اأْلَْربََعةُ اأْلَْخَماُس اْلبَاقِيَةُ بَْعَد اْلُخُمِس َعلَى َمْن َحَضَر اْلَوْقَعةَ، أَْو 

 777اْلَغنِيَمةَ.م

ُخُمِس َعلَى َمْن َحَضَر اْلَوْقَعةَ، أَْو قال ابن حزم: َوتُْقَسُم اْْلَْربََعةُ اْْلَْخَماُس اْلبَاقِيَةُ بَْعَد الْ 

 اْلَغنِيَمةَ 
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اِجِل، َوَراِكِب اْلبَْغِل،  لَِصاِحِب اْلفََرِس ثَََلثَةُ أَْسهٍُم: لَهُ َسْهٌم، َولِفََرِسِه َسْهَماِن، َولِلرَّ

 ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.َواْلِحَماِر، َواْلَجَمِل: َسْهٌم َواِحٌد فَقَْط. َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ 

 -أقوال الفقهاء:

لِْلفَاِرِس َسْهَماِن: لَهُ َسْهٌم، َولِفََرِسِه َسْهٌم، َولَِسائِِر َمْن َذَكرنَا َسْهٌم .)أبو موسى ■ 

 اْلشعري وأبو حنيفة(

 احمد بن حنبل(لِْلفَاِرِس ثَََلثَةُ أَْسهٍُم، َولَِراِكِب اْلبَِعيِر َسْهَماِن، َولَِغْيِرِهَما َسْهٌم.)■ 

 -اْلحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجَعَل َرُسوُل َّللاَّ لِْلفََرِس َسْهَمْيِن،  -َصلَّى َّللاَّ

ا  .)صحيح(« َولَِصاِحبِِه َسْهمًّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوسَ  -قََسَم َرُسوُل َّللاَّ لِْلفََرِس َسْهَمْيِن  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ا يَْوَم َخْيبَرَ  اِجِل َسْهمًّ  .)صحيح(« َولِلرَّ

ِع ْبِن َجاِريَةَ اْْلَْنَصاِريِّ ■  اِء  -ُمَجمِّ ِ »َوَكاَن أََحَد اْلقُرَّ ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

اِجِل سَ  -َوَسلََّم  اأَْعطَى لِْلفَاِرِس َسْهَمْيِن، َوالرَّ ِع ْبِن يَْعقُوَب « ْهمًّ )ضعيف() ُمَجمِّ

 َمْجهُوٌل َوأَبُوهُ َكَذلَِك(

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َجَعَل لِْلفَاِرِس َسْهَمْيِن،  -َصلَّى َّللاَّ

ا اِجِل َسْهمًّ ِ ْبُن ُعَمَر الَِّذي يَْرِوي « َولِلرَّ ْعِف(.)ضعيف()َعْبُد َّللاَّ  َعْن نَافٍِع فِي َغايَِة الضَّ

 777]مسألة : َوَمْن َحَضَر بَِخْيٍل لَْم يُْسَهْم لَهُ إَلَّ ثَََلثَةُ أَْسُهٍم فَقَط[م

قال ابن حزم: َوَمْن َحَضَر بَِخْيٍل لَْم يُْسهَْم لَهُ إَّلَّ ثَََلثَةُ أَْسهٍُم فَقَْط، َوقَْد قَاَل قَْوٌم: يُْسهَُم 

 َوهََذا ََّل يَقُوُم بِِه بُْرهَاٌن. -قَْط ،َوقَاَل آَخُروَن: يُْسهَُم لُِكلِّ فََرٍس ِمْنهَا لِفََرَسْيِن فَ 

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ ■  بَْيِر لِفََرَسْيِن.)ضعيف مرسل( -َصلَّى َّللاَّ  أَْسهََم لِلزُّ

ِه قَاَل  َعْن يَْحيَى ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبدِ ■  بَْيِر َعْن َجدِّ ِ ْبِن الزُّ ِ »َّللاَّ َصلَّى  -َضَرَب َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بَْيِر، َوَسْهِم اْلقُْربَى لَِصفِيَّةَ  -َّللاَّ بَْيِر بِأَْربََعِة أَْسهٍُم: َسْهٍم لِلزُّ َعاَم َخْيبََر لِلزُّ

 .)صحيح(« فََرسِ بِْنِت َعْبِد اْلُمطَّلِِب، َوَسْهَمْيِن لِلْ 

ِحيِح َسَواٌء  ، َواْلَمِريِض، َوالصَّ ]مسألة :َويُْسَهُم لأِْلَِجيِر، َولِلتَّاِجِر، َولِْلَعْبِد، َولِْلُحرِّ

 772َسَواٌء [م
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ِحيِح َسَواٌء  ، َواْلَمِريِض، َوالصَّ قال ابن حزم: َويُْسهَُم لِْْلَِجيِر، َولِلتَّاِجِر، َولِْلَعْبِد، َولِْلُحرِّ

ا َغنِْمتُْم َحَلَّل طَيِّبًّا{ ]اْلنفال: سَ  ِ تََعالَى: }فَُكلُوا ِممَّ [ َولِْْلَثَِر ٣٢َواٌء ُكلُّهُْم؛ لِقَْوِل َّللاَّ

ا» -َعلَْيِه السَََّلُم  -الَِّذي أَْوَرْدنَا آنِفًّا ِمْن أَنَّهُ  اِجِل َسْهمًّ ، « قََسَم لِْلفَاِرِس ثَََلثَةَ أَْسهٍُم َولِلرَّ

ا ِمْن ِسَواهُ،  -َعلَْيِه السَََّلُم  - َولَْم يَُخصَّ  ا ِمْن َغْيِرِه، َوََّل تَاِجرًّ ا ِمْن َعْبٍد، َوََّل أَِجيرًّ ُحر ًّ

 فَََل يَُجوُز تَْخِصيُص َشْيٍء ِمْن َذلَِك بِالظَّنِّ اْلَكاِذِب.

 -أقوال الفقهاء:

ِد ْبِن ِسيِريَن قول المؤلف هو قول اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َواْلَحَسِن ■  ، َوُمَحمَّ اْلبَْصِريِّ

 والنخعي وعنر بن شعيب وأبي سليمان.

، َواللَّْيُث(■   َّل يسهم لْلجير. )اْلَحَسُن، َواْبُن ِسيِريَن َواْْلَْوَزاِعيُّ

 ََّل يُْسهَُم لَهَُما إَّلَّ أَْن يُقَاتََِل.)أبو حنيفة ومالك(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ عن ُعَمْيٌر َمْولَ ■ »  -ى آبِي اللَّْحِم قَاَل َشِهْدُت َخْيبََر َمَع َساَداتِي فََكلَُّموا فِي َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  هُ، فَأُْخبَِر أَنِّي َمْملُوٌك، فَأََمَر  -َصلَّى َّللاَّ ْيَف فَإَِذا أَنَا أَُجرُّ فَأََمَر بِي فَقُلِّْدُت السَّ

َد ْبَن َزْيد بن المهاجٍر َغْيُر َمْشهُوٍر(« تَاعِ لِي بَِشْيٍء ِمْن ُخْرثِيِّ اْلمَ   .)ضعيف() ُمَحمَّ

ا فَإِنَّهُ َذَكَر أَنَّهُ َكاَن يَُجرُّ السَّْيَف، َوهََذا ِصفَةُ َمْن لَْم يَْبلُْغ ، َوهََكَذا  قال المؤلف: َوأَْيضًّ

 نَقُوُل: إنَّ َمْن لَْم يَْبلُْغ ََّل يُْسهَُم لَهُ.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبِن ُعبَْيٍد أَنَّهُْم َكانُوا َمَع النَّبِيِّ َعْن فََضالَِة ■ » فِي َغْزَوٍة َوفِينَا  -َصلَّى َّللاَّ

ٌد «)َمْملُوُكوَن فَلَْم يَْقِسْم لَهُمْ  فَلَْم  -ضعيف منقطع() ِْلَنَّهُ إْن َكاَن اْبُن أَبِي لَْيلَى هَُو ُمَحمَّ

ْحَمِن  -َّلَّ بَْعَد َمْوتِِه بَِدْهٍر طَِويٍل؛ َوإِْن َكاَن يُْدِرْك فََضالَةَ؛ َوََّل ُولَِد إ  -هَُو َعْبُد الرَّ

 فَالثَّْوِريُّ لَْم يُْدِرْكهُ َوََّل ُولَِد إَّلَّ بَْعَد َمْوتِِه بِِسنِيَن(

ا اُْستُْؤِجَر فِي َزَماِن النَّبِيِّ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ أَِجيرًّ َوٍة بِثَََلثَِة فِي َغزْ  -َصلَّى َّللاَّ

ا َغْيَرهَا -َعلَْيِه السَََّلُم  -َدنَانِيَر فَلَْم يَْجَعْل لَهُ  ضعيف()روى بإسنادين أََحَدهَُما «)َسْهمًّ

ِ ْبَن  ا ، والثاني: َوَعاِصَم ْبَن َحِكيٍم، َوَعْبَد َّللاَّ فيه َأَبُو َسلٍَم َمْجهُوٌل، َوهَُو ُمْنقَِطٌع أَْيضًّ

ْيلَِميِّ َمْجهُ   وََّلِن(الدَّ

قال اْبِن َعبَّاٍس فِي ِكتَابِِه إلَى نَْجَدةَ تَْسأَلُنِي َعْن اْلَعْبِد َواْلَمْرأَِة يَْحُضَراِن اْلَمْغنََم، هَْل ■ 

 يُْقَسُم لَهَُما؟ أَْو أَنَّهُ لَْيَس لَهَُما َشْيٌء إَّلَّ أَْن يَْحِذيَا.)صحيح(

 ِة َشْيٌء.َعْن ُعَمَر لَْيَس لِْلَعْبِد ِمْن اْلَغنِيمَ ■ 

 َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َكاَن أَبِي يَْقِسُم لِْلُحرِّ َولِْلَعْبِد.■ 
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يُق َكَما قََسَم لَِسيِِّدي.■  دِّ ةَ قَاَل: قََسَم لِي أَبُو بَْكٍر الصِّ  َعْن أَبِي قُرَّ

 773َويُْنفَََلِن[م -قَاتَََل، أَْو لَْم يُقَاتََِل  -]مسألة :َوََل يُْسَهُم َِلْمَرأٍَة، َوََل لَِمْن لَْم يَْبلُْغ 

َويُْنفَََلِن ُدوَن  -قَاتَََل، أَْو لَْم يُقَاتََِل  -قال ابن حزم: َوََّل يُْسهَُم َِّلْمَرأٍَة، َوََّل لَِمْن لَْم يَْبلُْغ 

، َوََّل َسْهِم َراِجٍل؛ َوََّل يَْحُضُر َمَغاِزي اْلُمْسلِِميَن َكافٌِر فَإِْن َحَضَر لَ  ْم يُْسهَْم لَهُ أَْصَلًّ

 قَاتََل أَْو لَْم يُقَاتِْل.  -يُْنفَُل 

ا ِمْن ُخُمِس  ْبيَاِن أَْيضًّ ا النَّفَُل لِلصِّ ْبيَاُن فََغْيُر ُمَخاطَبِيَن، َوأَمَّ ا الصِّ وقال أيضا: َوأَمَّ

 اْلُخُمِس فَََل بَأَْس، ِْلَنَّهُ فِي َجِميِع َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن..

 -قوال الفقهاء:أ

قول المؤلف في اْلسهام للنساء إذا حضرن القتال هَُو قَْوُل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوأَبِي ■ 

، َواللَّْيِث، َوأَبِي ُسلَْيَماَن. ، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ  َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 ََّل يُْرَضُخ لَهُنَّ .)مالك(■ 

 ضروا المعركة.)اْلوزاعي والشعبي وسفيان الثوري(يسهم للنساء والكافرين إذا ح■

، َوأَبُو ُسلَْيَمانَ ■  -َّل يسهم للكفار إذا شهدوا المعركة.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 قَاَل أَبُو ُسلَْيَماَن: َوََّل يُْرَضُخ لَهُْم، َوََّل يُْستََعاُن بِِهْم(

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعبَّاٍس َعْن اْبِن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يَْغُزو بِالنَِّساِء فَيَُداِويَن  -َصلَّى َّللاَّ

ا بَِسْهٍم فَلَْم يَْضِرْب لَهُنَّ   )صحيح(« اْلَجْرَحى َويُْحَذْيَن ِمْن اْلَغنِيَمِة َوأَمَّ

.قال المؤلف: لَْو بَلََغ بِالنَّْفِل لَهَا َسْهَم َراجِ   ٍل لََكاَن قَْد أَْسهََم لَهُنَّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه  -عن َحْشَرُج ْبُن ِزيَاٍد َعْن َجدَّتِِه أُمِّ أَبِيِه أَنَّهَا َغَزْت َمَع َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

« َجالِ َكَما أَْسهََم لِلرِّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فِي ِستِّ نِْسَوٍة قَالَْت: فَأَْسهََم لَنَا  -َوَسلََّم 

 .)ضعيف() َرافٌِع، َوَحْشَرٌج: َمْجهُوََّلِن(

ِ »َعْن َخالِِد ْبِن َمْعَداَن قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْسهََم َرُسوُل َّللاَّ لِلنَِّساِء  -َصلَّى َّللاَّ

ْبيَاِن َواْلَخْيلِ   ضعيف مرسل(«)َولِلصِّ

ُد ْبُن َراِشٍد َعْن َمْجهُوٍل قَاَل: ■  ِ أَسْ »ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هََم َرُسوُل َّللاَّ لِلنَِّساِء  -َصلَّى َّللاَّ

ْبيَاِن َواْلَخْيلِ   مرسل(«)َوالصِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ « إنَّا ََّل نَْستَِعيُن بُِمْشِركٍ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(
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ِ عن أَبُي هَُرْيَرةَ عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن َرُسوِل َّللاَّ فَلَْم »فِي َحِديٍث أَنَّهُ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . تَِحلَّ اْلَغنَائُِم ِْلََحٍد ِمْن قَْبلِنَا

 قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّهُ ََّل َحقَّ فِي اْلَغنَائِِم لَِغْيِر اْلُمْسلِِميَن.

ْهِريِّ ■  ِ أَنَّ رَ »َعْن الزُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوَل َّللاَّ َكاَن يَْغُزو بِاْليَهُوِد فَيُْسِهُم لَهُْم  -َصلَّى َّللاَّ

 .)مرسل(« َكِسهَاِم اْلُمْسلِِمينَ 

 َغَزا بِقَْوٍم ِمْن اْليَهُوِد فََرَضَخ لَهُْم.)صحيح( -أَنَّ َسْعَد ْبَن َمالٍِك هَُو اْبُن أَبِي َوقَّاٍص ■ 

ْبِن َوْهٍب اْلَخْوََّلنِيِّ قَاَل: قََسَم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب بَْيَن النَّاِس َغنَائَِمهُْم  َعْن ُسْفيَانَ ■ 

. )لم يذكر فيه علة( ُجِل َواْلَمْرأَِة َسَواءًّ ا َوَجَعَل َسْهَم الرَّ  فَأَْعطَى ُكلَّ إْنَساٍن ِدينَارًّ

وَسى أَْربَُع نِْسَوٍة ِمْنهُنَّ أُمُّ َمْجَزأَةَ ْبِن ثَْوٍر َعْن َخالِِد ْبِن َسْيَحاَن قَاَل: َشِهَد َمَع أَبِي مُ ■ 

.)لم يذكر فيه علة(  فَأَْسهََم لَهُنَّ أَبُو ُموَسى اْْلَْشَعِريُّ

 777]َمْسأَلَةٌ اُْضطُِرْرنَا إلَى اْلُمْشِرِك فِي الدَََّللَِة فِي الطَِّريِق[م

ََّللَِة فِي الطَِّريِق اُْستُْؤِجَر لَِذلَِك بَِماٍل قال ابن حزم: فَإِْن اُْضطُِرْرنَا إلَى  اْلُمْشِرِك فِي الدَّ

ينَا ...ِ َعْن َعائَِشةَ ] ى ِمْن َغْيِر اْلَغنِيَمِة. لََما ُروِّ ُ َعْنهَا  -ُمَسم ًّ [ قَالَْت -َرِضَي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْستَأَْجَر النَّبِيُّ » يِل َوهَُو َعلَى َوأَبُو بَ  -َصلَّى َّللاَّ ْكٍر َرُجَلًّ ِمْن بَنِي الدِّ

 يَْعنِي بِالطَِّريِق.« ِديِن ُكفَّاِر قَُرْيٍش هَاِديًّا

 777]َمْسأَلَةٌ َمْن قَتََل قَتِيًَل ِمْن اْلُمْشِرِكيَن[م

َماُم، أَْو لَْم يَقُْلهُ قال ابن حزم: َوُكلُّ َمْن قَتََل قَتِيَلًّ ِمْن اْلُمْشِرِكيَن فَلَهُ َسلَبُهُ قَاَل َذلَِك اْْلِ 

، أَْو َكثَُر، َوََّل يَُصدَُّق إَّلَّ بِبَيِّنَ  لَُب قَلَّ ُس السَّ ا، أَْو فِي اْلقِتَاِل؟ َوََّل يَُخمَّ ٍة َكْيفََما قَتَلَهُ َصْبرًّ

َس فَلَهُ أَْن يَُغيِّبَهُ، فِي اْلُحْكِم، فَإِْن لَْم تَُكْن لَهُ بَيِّنَةٌ، أَْو َخِشَي أَْن يُْنتََزَع ِمْنهُ، أَْو أَْن يَُخمَّ 

 َويُْخفَِي أَْمَرهُ.

َوالسَّلَُب: فََرُس اْلَمْقتُوِل، َوَسْرُجهُ، َولَِجاُمهُ، َوُكلُّ َما َعلَْيِه ِمْن لِبَاٍس، َوِحْليٍَة، َوَمهَاِميَز 

 يَِدِه، أَْو َكْيفََما َكاَن َمَعهُ.َوُكلُّ َما َمَعهُ ِمْن ِسََلٍح، َوُكلُّ َما َمَعهُ ِمْن َماٍل فِي نِطَاقِِه أَْو فِي 

وقال أيضا: إنَّ ُكلَّ َماٍل ََّل يُْعَرُف َصاِحبُهُ فَهَُو فِي َمَصالِِح اْلُمْسلِِميَن، َوُكلُّ َسلٍَب ََّل 

 ِ ُ َعلَْيهِ  -تَقُوُم لَقَاتَلَهُ بَيِّنَةٌ فَهَُو فِي ُجْملَِة اْلَغنِيَمِة بُِحْكِم َرُسوِل َّللاَّ َونَصِّ  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن. اهُ َواْلَحْمُد ّلِِلَّ  قَْولِِه ََّل نَتََعدَّ

 -أقوال الفقهاء:
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، َوَسِعيِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، ■ قول المؤلف هو قول: اْْلَْوَزاِعيِّ

، َوأَْحَمَد، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُعبَ  ْيٍد َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع أَْصَحاِب اْلَحِديِث، إَّلَّ َوالشَّافِِعيِّ

، َوأَْحَمَد قَاََّل: إْن قَْتلَهُ َغْيَر ُمْمتَنٍِع فَََل يَُكوُن لَهُ َسلَبُهُ.  أَنَّ الشَّافِِعيَّ

 ََّل َسلََب إَّلَّ ِمْن النَّْفِل َوفِي النَّْفِل اْلُخُمُس. )ابن عباس(■ 

لَُب لِْلقَاتِِل إَّلَّ أَْن يَقُوَل اْْلَِميُر قَْبَل اْلقِتَاِل: َمْن قَتََل قَتِيَلًّ فَلَهُ َسلَبُهُ، فَإَِذا ََّل يَُكوُن السَّ ■ 

ُس. )أبو حنيفة ومالك(  قَاَل َذلَِك فَهَُو َكَما قَاَل، َوََّل يَُخمَّ

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

ُسوِل{ ]اْلنفال:  قوله تعالى }َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمنْ ■  ِ ُخُمَسهُ َولِلرَّ  [١٥َشْيٍء فَأَنَّ ّلِِلَّ

 ِ  -قال المؤلف: َوهََذا َعلَْيِهْم ََّل لَهُْم؛ ِْلَنَّ الَِّذي أََمَرنَا بِهََذا هَُو الَِّذي أَْوَحى إلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  لََب لِْلقَاتِِل، ثُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ لِيِل قَْولَُكْم: إنَّ  بِأَنَّ السَّ يُقَاُل لَهُْم: فَأَْبِطلُوا بِهََذا الدَّ

لَُب لِْلقَاتِِل َكاَن لَهُ. فَقَْد َجَعْلتُْم قَْوَل إَماٍم لََعلَّهُ ََّل تَِجُب طَاَعتُهُ ُحجَّ  َماَم إَذا قَاَل: السَّ ةًّ اْْلِ

َماِم الَِّذي ََّل    إَماَمةَ ِْلََحٍد إَّلَّ بِطَاَعتِِه بَيَانًّا لِْْليَِة...َعلَى اآْليَِة، َولَْم تَْجَعلُوا قَْوَل اْْلِ

ِ »َعْن أَبِي قَتَاَدةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل بَْعَد اْنقَِضاِء اْلقِتَاِل يَْوَم  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ُحنَْيٍن: َمْن قَتََل قَتِيَلًّ لَهُ َعلَْيِه بَيِّنَةٌ فَلَهُ َسلَبُهُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَى النَّبِيَّ »َعْن إيَاِس ْبِن َسلََمةَ ْبِن اْْلَْكَوِع َعْن أَبِيِه قَاَل ■   -َصلَّى َّللاَّ

 -َعْيٌن ِمْن اْلُمْشِرِكيَن َوهَُو فِي َسفٍَر فََجلََس ِعْنَد أَْصَحابِِه يَتََحدَُّث ثُمَّ اْنفَتََل فَقَاَل النَّبِيُّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ -َصلَّى َّللاَّ ُ  -: اُْطلُبُوهُ َواْقتُلُوهُ؟ قَاَل َسلََمةُ: فَقَتَْلتُهُ، فَنَفَلَهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َسلَبَهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■  ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل يَْوَم ُحنَْيٍن: َمْن قَتََل  -َم َصلَّى َّللاَّ

ا فَلَهُ َسلَبُهُ فَقَتََل أَبُو طَْلَحةَ يَْوَمئٍِذ ِعْشِريَن َرُجَلًّ َوأََخَذ أَْسََلبَهُمْ   )صحيح(« َكافِرًّ

وِم يَْوَم ُمْؤتَةَ َوأَ »َعْوِف ْبِن َمالٍِك اْْلَْشَجِعيِّ فِي ■  ا ِمْن الرُّ َخَذ أَنَّ َرُجَلًّ قَتََل فَاِرسًّ

ا  لَِب قَاَل َعْوٌف: فَأَتَْيُت َخالِدًّ ِسََلَحهُ َوفََرَسهُ؟ فَبََعَث إلَْيِه َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد فَأََخَذ ِمْن السَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقُْلُت لَهُ: أََما َعلِْمَت أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قََضى بِالسَّلَِب لِْلقَاتِِل؟ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ بَ  فَنََّكهُ ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -لَى، َولَِكنِّي اْستَْكثَْرتُهُ، قُْلُت: لَتَُردَّنَّهُ أَْو َْلَُعرِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -فَأَبَى أَْن يَُردَّ َعلَْيِه، قَاَل َعْوٌف: فَاْجتََمْعنَا ِعْنِد َرُسوِل َّللاَّ َم َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََذَكْرُت َذلَِك لَهُ فَقَاَل النَّبِيُّ  - : يَا َخالُِد َما َحَملََك َعلَى َما -َصلَّى َّللاَّ

ِ اْستَْكثَْرتُهُ؟ فَقَاَل  : يَا َخالُِد ُردَّ َعلَْيِه َما -َعلَْيِه السَََّلُم  -َصنَْعَت؟ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ  -هُ، قَاَل َعْوٌف: فَقُْلُت لَهُ: ُدونََك يَا َخالُِد، أَلَْم أَِف لََك؟ فَقَاَل النَّبِيُّ أََخْذَت ِمنْ  َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَما َذلَِك؟ قَاَل: فَأَْخبَْرتُهُ فََغِضَب َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ
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دَّ َعلَْيِه، هَْل أَْنتُْم تَاِرُكوَن لِي أَُمَرائِي؟ لَُكْم َصْفَوةُ أَْمِرِهْم َوَعلَْيِهْم َوقَاَل: يَا َخالُِد ََّل تَرُ 

 .)صحيح(« َكَدُرهُ 

ةٌ َعلَْيِهْم لُِوُجوٍه. ةَ لَهُْم فِي هََذا، بَْل هَُو ُحجَّ  قال المؤلف: ََّل ُحجَّ

ا َجلِي ًّا أَنَّ النَّبِيَّ  لُهَا: أَنَّ فِيِه نَص ًّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -أَوَّ لَِب لِْلقَاتِِل  -لَّى َّللاَّ َوهََذا  -قََضى بِالسَّ

 قَْولُنَا.

دِّ َعلَْيِه. -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوثَانِيهَا: أَنَّهُ  ا بِالرَّ  أََمَر َخالِدًّ

ِه أَنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوثَالِثُهَا: أَنَّ فِي نَصِّ نََّما أََمَرهُ بِأَْن ََّل يَُردَّ َعلَْيِه، إ -َصلَّى َّللاَّ

ا بِِه، َوأَنَّ َعْوفًّا لَِب أَْعطَاهُ بِطَيِِّب نَْفٍس َولَْم يَْطلُْب َخالِدًّ  ِْلَنَّهُ َعلَِم أَنَّ اْلقَاتَِل َصاِحَب السَّ

 يَتََكلَُّم فِيَما ََّل َحقَّ لَهُ فِيِه َوهََذا هَُو نَصُّ اْلَخبَِر.

ةٌ، ِْلَنَّ يَْوَم ُحنَْيٍن الَِّذي قَاَل فِيِه َوَرابُِعهَا: أَ   -نَّهُ لَْو َكاَن َكَما يُوِهُموَن لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ

ا فَلَهُ َسلَبُهُ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  َكاَن بَْعَد يَْوِم ُمْؤتَةَ، بََِل ِخََلٍف... فَيَْوُم ُحنَْيٍن « َمْن قَتََل َكافِرًّ

َم لَْو َكاَن ِخََلفَهُ.ُحْكُمهُ نَاسِ   ٌخ لَِما تَقَدَّ

ِ ْبِن َشقِيٍق ■  ِ هَْل أََحٌد أََحقُّ بَِشْيٍء ِمْن »َعْبِد َّللاَّ َعْن َرُجٍل ِمْن بُْلقِيَن، قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْهُم يَأُْخُذهُ أََحُدُكْم ِمْن َجْنبِِه فَلَ   «ْيَس أََحقَّ ِمْن أَِخيِه بِهِ اْلَمْغنَِم ِمْن أََحٍد؟ قَاَل: ََّل، َحتَّى السَّ

ْحبَةَ أَْم ََّل؟ ثُمَّ لَْو  َعائِِه الصُّ قال المؤلف: هََذا َعْن َرُجٍل َمْجهُوٍل ََّل يُْدَرى أََصَدَق فِي ادِّ

ةٌ ِْلَنَّ اْلُخُمَس ِمْن ُجْملَِة اْلَغنِيَمِة يَْستَِحقُّهُ ُدوَن أَْهِل الْ  َغنِيَمِة َمْن َصحَّ لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ

.  لَْم يَْشهَْد اْلَغنِيَمةَ بََِل ِخََلٍف، فَالسَّلَُب َمْضُموٌم إلَى َذلَِك بِالنَّصِّ

َس »َعْن ُجنَاَدةَ ْبِن أَبِي أَُميَّةَ ■  أَنَّ َحبِيَب ْبَن َمْسلََمةَ قَتََل قَتِيَلًّ فَأََراَد أَبُو ُعبَْيَدةَ أَْن يَُخمِّ

ِ َسلَبَهُ، فَقَاَل لَهُ َحبِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يٌب إنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَِب لِْلقَاتِِل، فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ قََضى بِالسَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَهُ ُمَعاٌذ: َمْهَلًّ يَا َحبِيُب، َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل: إنََّما لِْلَمْرِء  -َصلَّى َّللاَّ

موضوع() ِمْن ِرَوايَِة َعْمِرو ْبِن َواقٍِد، َوهَُو ُمْنَكُر اْلَحِديِث «)اِمهِ َما طَابَْت بِِه نَْفُس إمَ 

قَالَهُ اْلبَُخاِريُّ َوَغْيُرهُ: َعْن ُموَسى ْبِن يََساٍر، َوقَْد تََرَكهُ يَْحيَى اْلقَطَّاُن.. ثُمَّ َعْن َمْكُحوٍل 

 َوَمْكُحوٌل لَْم يُْدِرْك ُجنَاَدةَ( -َعْن ُجنَاَدةَ 

ِ عَ ■  ِ بِْنِت اْلِمْلقَاِم ْبِن التَّلِِب َعْن أَبِيهَا ]َعْن أَبِيِه[ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ  -ْن أُمِّ َعْبِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() َغالُِب ْبُن َحْجَرةَ اْلَمْجهُوُل «)َمْن أَتَى بَِمْولًّى فَلَهُ َسلَبُهُ »قَاَل:  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ِ   بِْنِت اْلِمْلقَاِم الَّتِي ََّل يُْدَرى َمْن ِهَي؟ َعْن أَبِيهَا الَِّذي ََّل يُْعَرُف(َعْن أُمِّ َعْبِد َّللاَّ

ِه فِي َسبَِب نُُزوِل اْْلَْنفَاِل " أَنَّ النَّبِيَّ ■  َصلَّى  -َعْمَرو ْبَن ُشَعْيٍب َرَواهُ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُجَل ِمْن اْلُمْسلِِميَن َسلََب اْلَكافِِر إَذا قَتَلَهُ، فَأََمَرهُْم أَْن يَُردَّ َكاَن يُْنفُِل ا -َّللاَّ لرَّ
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َ َوأَْصلُِحوا َذاَت بَْينُِكْم{ ]اْلنفال:  [ أَْي لِيَُردَّنَّ ٥بَْعُضهُْم َعلَى بَْعٍض، قَاَل }فَاتَّقُوا َّللاَّ

 نَّهَا َصِحيفَةٌ َوُمْرَسٌل(بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض.)ضعيف() َوهََذا ََّل َشْيَء ِْلَ 

ا ِمْن اْلفُْرسِ ■  : أَنَّ بِْشَر ْبَن َعْلقََمةَ قَتََل يَْوَم اْلقَاِدِسيَِّة َعِظيمًّ  َعْن اْْلَْسَوِد ْبِن قَْيٍس اْلَعْبِديِّ

َمهُ اْثنَْي َعشْ  ر أَْلفًّا، فَنَفَلَهُ إيَّاهُ ُمبَاَرَزةًّ َوأََخَذ َسلَبَهُ فَأَتَى بِِه إلَى َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص فَقَوَّ

 َسْعٌد.)صحيح(

َواثِلَةَ ْبِن اْْلَْسقَِع أَنَّهُ َرِكَب َوْحَدهُ َحتَّى أَتَى بَاَب ِدَمْشَق فََخَرَجْت إلَْيِه َخْيٌل ِمْنهَا فَقَتََل ■ 

وِم فَاْبتَاَع ِمْنهُ َسْرَج ِمْنهُْم ثَََلثَةًّ َوأََخَذ َخْيلَهُْم فَأَتَى بِهَا َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد َوِعْنَدهُ  َعِظيُم الرُّ

 أََحِدهَا بَِعَشَرِة آََّلٍف َونَفَلَهُ َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد ُكلَّ َما أََخَذ ِمْن َذلَِك.)صحيح(

ْسََلِم ■  َس فِي اْْلِ ُل َسلٍَب ُخمِّ ُس َوَكاَن أَوَّ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل: َكاَن السَّلَُب ََّل يَُخمَّ

ا قَِدْمنَا َسلَ  ْأَرةَ َوقَطََع ِمْنَطقَتَهُ َوِسَواَرْيِه، فَلَمَّ َب اْلبََراَء ْبَن َمالٍِك، َوَكاَن قَتََل َمْرُزبَاَن الزَّ

ََلُم َعلَْيُكْم أَثَمَّ أَبُو طَْلَحةَ؟ فَقَالُوا: نََعمْ  ْبَح، ثُمَّ أَتَانَا فَقَاَل: السَّ ، اْلَمِدينَةَ َصلَّى ُعَمُر الصُّ

ُس السَّلََب َوإِنَّ َسلََب اْلبََراِء َماٌل َوإِنِّي َخاِمُسهُ، فََخرَ  َج إلَْيِه فَقَاَل ُعَمُر: إنَّا ُكنَّا ََّل نَُخمِّ

ُموا ثَََلثِيَن أَْلفًّا، فَأََخَذ ِمْنهَا ِستَّةَ آََّلٍف.)صحيح( ِميَن فَقَوَّ  فََدَعا اْلُمقَوِّ

ِ قال المؤلف: َوََّل يَُجوُز أَْن يَُظنَّ بُِعمَ  ُد ِخََلِف َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َر تََعمُّ  -َصلَّى َّللاَّ

 فََصحَّ أَنَّهُ اْستَطَاَب نَْفَس اْلبََراِء.

َمام ِمْن َرْأِس اْلَغنِيَمِة بَْعَد اْلُخُمِس َوقَْبَل اْلقِْسَمِة[م  777]َمْسأَلَةٌ تنفيل اْْلِ

َمامُ  َمْن َرأَى  -بَْعَد اْلُخُمِس َوقَْبَل اْلقِْسَمِة  -ِمْن َرْأِس اْلَغنِيَمِة  قال ابن حزم: َوإِْن نَفََّل اْْلِ

ْن َمَعهُ ِمْن النَِّساِء اللََّواتِي يَْنتَفُِع بِِهنَّ أَْهُل  ْن أَْغنَى َعْن اْلُمْسلِِميَن، َوِممَّ أَْن يُنَفِّلَهُ ِممَّ

ْن لَْم يَْبلُْغ: فَحَ   َسٌن.اْلَجْيِش، َوَمْن قَاتََل ِممَّ

، أَْو ثُلَُث َما ُخوِل ُرْبَع َما َساَق بَْعَد اْلُخُمِس فَأَقَلَّ  َوإِْن َرأَى أَْن يُنَفَِّل َمْن أَتَى بَِمْغنٍَم فِي الدُّ

، ََّل أَْكثََر أَْصَل فحسن ..  َساَق بَْعَد اْلُخُمِس فَأَقَلَّ

ُ تََعالَى ِْلَْهلِهِ   -الَِّذيَن َسمَّى، فَالنَّفَُل ِمْنهُ ِمْن َسْهِم النَّبِيِّ  وقال أيضا: اْلُخُمُس قَْد َجَعلَهُ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ةًّ، َوهَُو ُخْمُس اْلُخْمِس، َوَسائُِر اْلَغنِيَمِة لِْلَغانِِميَن، فَََل يَِحلُّ  -َصلَّى َّللاَّ َخاصَّ

ُ تََعالَى إْخرَ  اَجهُ، أَْو أَْوَجَب إْخَراَجهُ َعلَى لَِساِن أَْن يَْخُرَج ِمْنهُ َشْيٌء إَّلَّ َما أَبَاَح َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسولِِه  لَُب ُجْملَةًّ لِْلقَاتِِل، َوتَْنفِيُل َما َذَكْرنَا ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ َولَْيَس إَّلَّ السَّ

. ، أَْو الثُّلُِث فِي اْلقُفُوِل فَأَقَلَّ ْبِع فَأَقَلَّ  الرُّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف يقول : عمر بن عبد العزيز واْلوزاعي وأبو سليمان .بمثل ■

 َّل نفل إَّل من بعد الخمس.)أنس بن مالك وسعيد بن المسيب(■
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 -اآليات واألحاديث واآلثار:

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه قَاَل ■ ِ »َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِة اْلَجْيِش، َواْلُخُمُس  ةًّ ِسَوى قِْسَمِة َعامَّ َرايَا ِْلَْنفُِسِهْم َخاصَّ يُنَفُِّل بَْعَض َمْن يَْبَعُث ِمْن السَّ

 )صحيح(« فِي َذلَِك َواِجٌب ُكلُّهُ 

ِ »َحبِيَب ْبَن َمْسلََمةَ يَقُوُل ■  ُ َعلَْيِه َوسَ  -َشِهْدُت َرُسوَل َّللاَّ ْبَع فِي  -لََّم َصلَّى َّللاَّ نَفََل الرُّ

ْجَعةِ   صحيح(«)اْلبََداَءِة َوالثُّلَُث فِي الرَّ

اِمِت ■  ِ »َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َكاَن يَْنفُُل فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ْبَع َوفِي اْلقُفُوِل الثُّلُثَ   صحيح(«)اْلبََداَءِة الرُّ

ِ َمْعُن ■  لَِميُّ " َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبُن يَِزيَد السُّ ََّل نَْفَل »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)إَّلَّ ِمْن بَْعِد اْلُخُمسِ 

ِ اْلبََجلِيَّ قَِدَم َعلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب فِي قَْوِمِه يُِريُد الشَّ ■  اَم فَقَاَل أَنَّ َجِريَر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 لَهُ ُعَمُر: هَْل لَك أَْن تَأْتَِي اْلُكوفَةَ َوأُْنفِلَُك الثُّلَُث ِمْن بَْعِد اْلُخْمِس ِمْن ُكلِّ أَْرٍض َوَشْيٍء.

 776]َمْسأَلَةٌ تُْقَسُم اْلَغنَائُِم َكَما ِهَي بِاْلقِيَمِة َوََل تُبَاُع[م

َي بِاْلقِيَمِة َوََّل تُبَاُع، ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت نَصٌّ بِبَْيِعهَا، قال ابن حزم: َوتُْقَسُم اْلَغنَائُِم َكَما هِ 

ُس، َكَسائِِر اْلَغنَائِِم، َوََّل فَْرَق،  ُل اْلقِْسَمةُ فِي َداِر اْلَحْرِب، َوتُْقَسُم اْْلَْرُض َوتَُخمَّ َوتَُعجَّ

َماُم ِحينَئٍِذ لِْلُمْسلِِميَن َوإَِّلَّ فَإِْن طَابَْت نُفُوُس َجِميِع أَْهِل اْلَعْسَكِر َعلَى تَْرِكهَا أَ  ْوقَفَهَا اْْلِ

فَََل، َوَمْن أَْسلََم نَِصيبَهُ َكاَن َمْن لَْم يَُسلِّْم َعلَى َحقِِّه، ََّل يَُجوُز َغْيُر َذلَِك... يُبَيُِّن َما قُْلنَا 

ا َغنِْمتُْم َحَلَّل طَيِّبًّا{ ]اْل ِ تََعالَى: }فَُكلُوا ِممَّ [ َولَْم يَقُْل ِمْن أَْثَماِن َما ٣٢نفال: قَْوُل َّللاَّ

: إنَّهُ َوقََع لِي  َغنِْمتُْم.. َوبِهََذا َجاَءْت اآْلثَاُر فِي ُحنَْيٍن، َوبَْدٍر، َوَغْيِرِهَما، َكقَْوِل َعلِيٍّ

اِس، َشاِرٌف ِمْن اْلَمْغنَِم، َوَكُوقُوِع ُجَوْيِريَةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فِي َسْهِم ثَابِِت ْبِن قَ  ْيِس ْبِن الشَّمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَغْيُر َذلَِك َكثِيٌر، َوَكَذلَِك بَْعَد النَّبِيِّ  َكقَْوِل اْبِن ُعَمَر، َوقََعْت  -َصلَّى َّللاَّ

ا تَعْ  -فِي َسْهِمي يَْوَم َجلُوََّلَء َجاِريَةٌ َوهَُو قَْوُل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب  ِجيُل َوَغْيِرِه... َوأَمَّ

 اْلقِْسَمِة فَإِنَّ َمْطَل ِذي اْلَحقِّ لَِحقِِّه ظُْلٌم، َوتَْعِجيَل إْعطَاِء ُكلِّ ِذي َحقٍّ َحقه فرض .

وقال أيضا: ُكلُّ َمْن َشِهَد َشْيئًّا ِمْن اْلقِتَاِل الَِّذي َكاَن َسبََب اْلَغنِيَمِة، أَْو َشِهَد َشْيئًّا ِمْن 

 فِيهَا يُوَرُث َعْنهُ، َوَمْن لَْم يَْشهَْد ِمْن َذلَِك َشْيئًّا فَََل َحقَّ لَهُ فِيهَا.َجْمِع اْلَغنِيَمِة فََحقُّهُ 

 -أقوال الفقهاء:

 بمثل قول المؤلف يقول:الشافعي وأبوسليمان .■

ا ِْلَ ■   َحٍد.)مالك(تُبَاُع اْلَغنِيَمةُ َوتُْقَسُم أَْثَمانُهَا َوتُوقَُف اْْلَْرُض َوََّل تُْقَسُم َوََّل تَُكوُن ِمْلكًّ
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َماُم ُمَخيٌَّر إْن َشاَء قَسََّمهَا َوإِْن َشاَء أَْوقَفَهَا، فَإِْن أَْوقَفَهَا فَِهَي ِمْلٌك لِْلُكفَّاِر الَِّذيَن ■  اْْلِ

 َكانَْت لَهُْم، َوََّل تُْقَسُم اْلَغنَائُِم إَّلَّ بَْعَد اْلُخُروِج ِمْن َداِر اْلَحْرِب.)أبو حنيفة(

ْسََلِم، أَْو قُتَِل فِي اْلَحْرِب فَََل َسْهَم  َمْن َماَت ِمنْ ■  أَْهِل اْلَجْيِش قَْبَل اْلُخُروِج إلَى َداِر اْْلِ

 لَهُ.

ْسََلِم فََحقُّهُْم  قَاَل: فَلَْو َخَرُجوا َعْن َداِر اْلَحْرِب فَلَِحَق بِِهْم َمَدٌد قَْبَل ُخُروِجِهْم إلَى َداِر اْْلِ

 لحنفية(َمَعهُْم فِي اْلَغنِيَمِة.)ا

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

 [ ٢١قال تعالى }َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضهُْم َوِديَاَرهُْم َوأَْمَوالَهُْم{ ]اْلحزاب: ■ 

َق بَْيَن ُحْكِم َما  ْق، فَََل يَُجوُز أَْن يُفَرَّ ى تََعالَى بَْيَن ُكلِّ َذلَِك َولَْم يُفَرِّ قال المؤلف: فََسوَّ

 ْهِل اْلَحْرِب ِمْن َماٍل، أَْو أَْرٍض بِنَصِّ اْلقُْرآِن ..َصاَر إلَْينَا ِمْن أَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّهُْم أََصابُوا َغنَائَِم فَقََسَمهَا النَّبِيُّ »عن َرافِِع ْبِن َخِديٍج ■   -َصلَّى َّللاَّ

ا بَِعْشِر ِشيَاهٍ   )صحيح(« بَْينَهُْم فََعَدَل بَِعيرًّ

بَِل، عن أَبَي هَُرْيَرةَ ■  ةًّ إنََّما َغنِْمنَا اْْلِ يَقُوُل: اْفتَتَْحنَا َخْيبََر فَلَْم نَْغنَْم َذهَبًّا، َوََّل فِضَّ

 َواْلبَقََر، َواْلَمتَاَع، َواْلَحَوائِطَ ".

يَاُع، َواْلبََساتِيُن: َمْغنُوَمةٌ َكَسائِِر اْلَمتَاِع..  قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ اْلَحَوائَِط، َوِهَي: الضِّ

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال أَبُو هَُرْيَرةَ َ: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَيَُّما قَْريٍَة أَتَْيتُُموهَا، » -َصلَّى َّللاَّ

ِ َوَرُسولِهِ  َ َوَرُسولَهُ فَإِنَّ ُخُمَسهَا ّلِِلَّ ، ثُمَّ َوأَقَْمتُْم فِيهَا فََسْهُمُكْم فِيهَا، َوأَيَُّما قَْريٍَة َعَصْت َّللاَّ

 صحيح(«)لَُكمْ  ِهيَ 

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمنََعْت اْلِعَراُق »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِدْرهََمهَا َوقَفِيَزهَا، َوَمنََعْت الشَّاُم ُمدَّهَا َوِدينَاَرهَا، َوَمنََعْت ِمْصُر إْرَدبَّهَا َوِدينَاَرهَا 

 .)صحيح(« ا بََدْأتُمْ َوُعْدتُْم َكمَ 

 قال المؤلف : قَالُوا: فَهََذا هَُو اْلَخَراُج اْلَمْضُروُب َعلَى اْْلَْرِض، َوهَُو يُوِجُب إيقَافَهَا.

َعاٌء َما لَْيَس فِي اْلَخبَِر بََِل نَصٍّ َوََّل َدلِيٍل، َوََّل   َوهََذا تَْحِريٌف ِمْنهُْم لِْلَخبَِر بِاْلبَاِطِل َوادِّ

ا بِظَاِهِر لَْفِظِه.يَْخلُو هَ   َذا اْلَخبَُر ِمْن أََحِد َوْجهَْيِن فَقَْط، أَْو قَْد يَْجَمُعهَُما َجِميعًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََحُدهَُما: أَنَّهُ أَْخبََر  َعْن اْلِجْزيَِة اْلَمْضُروبَِة َعلَى أَْهِل هَِذِه  -َصلَّى َّللاَّ

ِْلَنَّ اْلِجْزيَةَ بََِل َشكٍّ َواِجبَةٌ بِنَصِّ اْلقُْرآِن، َوََّل نَصَّ  -ْولُنَا َوهَُو قَ  -  اْلبََِلِد إَذا فُتَِحتْ 

 يُوِجُب اْلَخَراَج الَِّذي يَدَُّعوَن.
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بُِسوِء اْلَعاقِبَِة فِي آِخِر اْْلَْمِر، َوأَنَّ اْلُمْسلِِميَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوالثَّانِي: أَنَّهُ إْنَذاٌر ِمْنهُ 

ا َحقٌّ قَْد ظَهََر َسيَْمنَ  َوإِنَّا  -ُعوَن ُحقُوقَهُْم فِي هَِذِه اْلبََِلِد َويَُعوُدوَن َكَما بََدُءوا، َوهََذا أَْيضًّ

ِ َوإِنَّا إلَْيِه َراِجُعوَن.  ّلِِلَّ

ِ يَقُوُل: أَْكَرهُ بَْيَع اْلُخْمِس َحتَّى يُْقَسَم.)صحيح(■   عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

َم  قَاَل ُعَمر■  بن الخطابُ : لَْوََّل آِخُر اْلُمْسلِِميَن َما اْفتَتَْحت قَْريَةَ إَّلَّ قَسَّْمتهَا َكَما قَسَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  َخْيبََر.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

لُهَا: إْقَراُر ُعَمَر  ةًّ َعلَْيِهْم لُِوُجوٍه. أَوَّ ُ َعْنهُ  -قال المؤلف: َوهََذا أَْعَظُم ُحجَّ أَنَّ  -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ُ َعْنهُ  -قَسََّم َخْيبََر. َوالثَّانِي: أَنَّهُ قَْد أَْخبََر  -َصلَّى َّللاَّ َرِضَي َّللاَّ

ا آِلِخِر اْلُمْسلِِميَن، َواَلَِّذي ََّل َشكَّ فِيِه ]فَ  - ِ أَنَّهُ إنََّما فََعَل َذلَِك نَظَرًّ  -هَُو[ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِل اْلُمْسلِِميَن َوآِلِخِرِهْم ِمْن ُعَمَر، فََما َرأَى هََذا  -َصلَّى َّللاَّ َكاَن أَْنظََر ِْلَوَّ

،ِ لِِهْم اْلِجهَاَد فِي َسبِيِل َّللاَّ ْأَي؛ بَْل أَْبقَى آِلِخِر اْلُمْسلِِميَن َما أَْبقَى ِْلَوَّ ا  الرَّ ا اْلَغنِيَمةُ َوإِمَّ فَإِمَّ

 الشَّهَاَدةُ، َوأَْبقَى لَهُْم َمَواِريَث َمْوتَاهُْم، َوالتَِّجاَرةَ، َواْلَماِشيَةَ، َواْلَحْرَث. َوالثَّالُِث: أَنَّهُ قَدْ 

بَْيُر، َولَْيَس بَْعُضهُْم أََحقُّ بِاَِّلتِّبَاِع ِمْن بَْعٍض..  َخالََف ُعَمَر الزُّ

ِ  َعْن ُعَمرَ ■   -أَنَّهُ قَاَل: إْن ِعْشت إلَى قَابٍِل ََّل تُْفتَُح قَْريَةٌ إَّلَّ قَسَّْمتهَا َكَما قَسََّم َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   َخْيبََر.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ

اْلقَاِدِسيَِّة فََجَعَل لَهُْم ُعَمُر َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َحاِزٍم قَاَل: َكانَْت بَِجيلَةُ ُرْبَع النَّاِس يَْوَم ■ 

اُر ْبُن يَاِسٍر إلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَمَعهُ  ُرْبَع السََّواِد فَأََخُذوا َسنَتَْيِن، أَْو ثَََلثًّا، فََوفََد َعمَّ

ِ، فَقَاَل ُعَمُر: يَا َجِريُر لَْوََّل أَنِّي قَاِسٌم َمْسئُوٌل لَ  ُكْنتُْم َعلَى َما ُجِعَل لَُكْم، َجِريُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ

هُ َعلَْيِهْم. فَفََعَل َجِريٌر َذلَِك، فَقَالَْت أُمُّ ُكْرٍز اْلبََجلِيَّ  ةُ: َوأََرى النَّاَس قَْد َكثُُروا فَأََرى أَْن تَُردَّ

أُْسلِْم. فَقَاَل لَهَا ُعَمُر: يَا  يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن إنَّ أَبِي هَلََك َوَسْهُمهُ ثَابٌِت فِي السََّواِد َوإِنِّي لَمْ 

أُمَّ ُكْرٍز إنَّ قَْوَمك قَْد َصنَُعوا َما قَْد َعلِْمت، فَقَالَْت: إْن َكانُوا َصنَُعوا َما َصنَُعوا فَإِنِّي 

هَبًّا. فَفََعَل لَْست أُْسلُِم َحتَّى تَْحِملَنِي َعلَى نَاقٍَة َذلُوٍل َعلَْيهَا قَِطيفَةٌ َحْمَراُء َوتَْمَْلُ َكفَّيَّ ذَ 

ا.)صحيح(  ُعَمُر َذلَِك، فََكانَْت الذَّهَُب نَْحَو ثََمانِيَن ِدينَارًّ

قال المؤلف: فَإِنَّهُ لَْم يُوقِْف َحتَّى اْستَطَاَب نُفُوَس اْلَغانِِميَن َوَوَرثَةَ َمْن َماَت ِمْنهُْم؛ َوهََذا 

 الَِّذي ََّل يَُجوُز أَْن يُظَنَّ بُِعَمَر َغْيُرهُ..

َعْن ُعَمَر، َوَعلِيٍّ أَنَّهَُما قَاََّل: إَذا أَْسلََم َولَهُ أَْرٌض َوَضْعنَا َعْنهُ اْلِجْزيَةَ َوأََخْذنَا ِمْنهُ  ■

 َخَراَجهَا.)مرسل(

َعْن ُحَصْيٍن أَنَّ َرُجلَْيِن ِمْن أَْهِل أُلَّْيٍس أَْسلََما فََكتََب ُعَمُر إلَى ُعْثَماَن ْبِن ُحنَْيٍف أَْن ■ 

 فََع اْلِجْزيَةَ َعْن ُرُءوِسِهَما َوأَْن يَأُْخَذ الطَّْسَق ِمْن أَْرَضْيِهَما.يَرْ 
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َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَاٍب أَنَّ ُدْهقَانَةَ ِمْن نَْهِر اْلَملِِك أَْسلََمْت فَقَاَل ُعَمُر: اْدفَُعوا إلَْيهَا ■ 

 أَْرَضهَا تَُؤدِّي َعْنهَا اْلَخَراَج.

ْعبِيِّ أَ ■  فَْيَل ُدْهقَاَن النَّْهَرْيِن أَْسلََم فَفََرَض لَهُ ُعَمُر فِي أَْلفَْيِن، َوَوَضَع َعْن َعْن الشَّ نَّ الرَّ

 َرْأِسِه اْلِجْزيَةَ، َوأَْلَزَمهُ َخَراَج أَْرِضِه.

ْسََلُم أَْو السَّْيُف[م  777]َمْسأَلَةٌ ََل يُْقبَُل ِمْن َكافٍِر إَلَّ اْْلِ

ْيُف  قال ابن حزم: َوََّل يُْقبَلُ  ْسََلُم، أَْو السَّ َجاُل َوالنَِّساُء فِي َذلَِك  -ِمْن َكافٍِر إَّلَّ اْْلِ الرِّ

ةًّ، َوهُْم اْليَهُوُد، َوالنََّصاَرى، َواْلَمُجوُس فَقَْط، فَإِنَّهُْم إْن  -َسَواٌء  َحاَشا أَْهَل اْلِكتَاِب َخاصَّ

وا َعلَى َذلَِك َمَع الصَّ   َغاِر.أَْعطُوا اْلِجْزيَةَ أُقِرُّ

 -أقوال الفقهاء:

ا اْْلََعاِجُم فَاْلِكتَابِيُّ ■  ْيُف ، َوأَمَّ ْسََلُم أَْو السَّ ةًّ فَاْْلِ َمْن لَْم يَُكْن ِكتَابِي ًّا ِمْن اْلَعَرِب َخاصَّ

 َوَغْيُرهُ َسَواٌء، َويُقَرُّ َجِميَعهُْم َعلَى اْلِجْزيَِة.

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

يِن{ ]البقرة: قوله تعالى }َّل إِكْ   [٢٥٣َراهَ فِي الدِّ

ْسََلِم، َوإِنَّ  ُل َمْن يَقُوُل: إنَّ اْلَعَرَب اْلَوثَنِيِّيَن يُْكَرهُوَن َعلَى اْْلِ قال المؤلف: أَْنتُْم أَوَّ

ْسََلِم، َوقَْد َصحَّ أَنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلُمْرتَدَّ يُْكَرهُ َعلَى اْْلِ أَْكَرهَ ُمْشِرِكي  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم، فََصحَّ أَنَّ ]هَِذِه[ اآْليَةَ لَْيَسْت َعلَى ظَاِهِرهَا َوإِنََّما ِهَي فِيَمْن نَهَانَا  اْلَعَرِب َعلَى اْْلِ

ةًّ  ُ تََعالَى أَْن نُْكِرهَهُ، َوهُْم أَْهُل اْلِكتَاِب َخاصَّ ، -َّللاَّ َوأَبِي  َوقَْولُنَا هََذا هَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُسلَْيَماَن   َوبِاّلَِلَّ

 أََخَذ اْلِجْزيَةَ ِمْن َمُجوِس هَْجٍر.)صحيح( -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ ■ 

َعَجُم إنََّما أُِريُدهُْم َعلَى َكلَِمٍة تَِديُن لَهُْم بِهَا اْلَعَرُب ثُمَّ تَُؤدِّي إلَْيهَا الْ »قَْولِه عليه السَلِم: ■ 

 صحيح(«)اْلِجْزيَةَ 

ةَ لَهُْم فِي هََذا؛ ِْلَنَّهُْم ََّل يَْختَلِفُوَن فِي أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب ِمْن اْلَعَرِب  قال المؤلف: فَََل ُحجَّ

وَن اْلِجْزيَةَ، َوأَنَّ َمْن أَْسلََم ِمْن اْلَعَجِم ََّل يَُؤدِّي اْلِجْزيَةَ.  يَُؤدُّ

إنََّما َعنَى بِأََداِء اْلِجْزيَِة  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بََر لَْيَس َعلَى ُعُموِمِه، َوأَنَّهُ فََصحَّ أَنَّ هََذا اْلخَ 

 بَْعَض اْلَعَجِم ََّل ُكلَّهُْم، َوبَيََّن تََعالَى َمْن هُْم، َوأَنَّهُْم أَْهُل اْلِكتَاِب فَقَْط..

 777]َمْسأَلَةٌ: الصغار ماهو [م



 

245 
 

َغارُ  ْسََلِم َعلَْيِهْم، َوأَْن ََّل يُْظِهُروا َشْيئًّا ِمْن  قال ابن حزم : َوالصَّ هَُو أَْن يَْجِرَي ُحْكُم اْْلِ

: }َوقَاتِلُوهُْم َحتَّى َّل تَُكوَن فِْتنَةٌ  ْسََلِم قَاَل َعزَّ َوَجلَّ ُم فِي ِديِن اْْلِ ا يَُحرَّ ُكْفِرِهْم، َوََّل ِممَّ

ِ{ ]اْلنفال:  يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ َ تََعالَى َوَرُسولَهُ ٢٢َويَُكوَن الدِّ [ َوبَنُو تَْغلَِب َوَغْيُرهُْم َسَواٌء ِْلَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ا،  -َصلَّى َّللاَّ َغاِر أَْن ََّل يُْؤُذوا ُمْسلِمًّ قَا بَْيَن أََحٍد ِمْنهُْم... َوِمْن الصَّ لَْم يُفَرِّ

ْلطَاِن يَْجِري لَهُْم فِيِه أَْمٌر َعلَى َوََّل يَْستَْخِدُموهُ، َوََّل يَتََولَّى أََحٌد ِمنْ  هُْم َشْيئًّا ِمْن أُُموِر السُّ

 ُمْسلٍِم.

 -األحاديث واآلثار:

ْحَمِن ْبِن َغْنٍم قَاَل: َكتَْبت لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ■  ُ َعْنهُ  -َعْن َعْبِد الرَّ ِحيَن  -َرِضَي َّللاَّ

اِم َوَشَرطَ َعلَْيهِ  ا، َصالََح نََصاَرى الشَّ ْم فِيِه: أَْن ََّل يُْحِدثُوا فِي َمِدينَتِِهْم َوََّل َما َحْولَهَا َدْيرًّ

ُدوا َما َخِرَب ِمْنهَا، َوََّل يَْمنَُعوا  َوََّل َكنِيَسةًّ، َوََّل قَلِيَّةًّ َوََّل َصْوَمَعةَ َراِهٍب، َوََّل يَُجدِّ

ا، َوََّل  َكنَائَِسهُْم أَْن يَْنِزلَهَا أََحٌد ِمْن اْلُمْسلِِميَن ثَََلثَ  لَيَاٍل يُْطِعُمونَهُْم، َوََّل يُْؤُووا َجاُسوسًّ

ا، َوََّل يَْمنَُعوا  ا لِْلُمْسلِِميَن، َوََّل يَُعلُِّموا أَْوََّلَدهُْم اْلقُْرآَن، َوََّل يُْظِهُروا ِشْركًّ يَْكتُُموا ِغش ًّ

ْسََلِم إْن أََراُدوهُ، َوأَْن يَُوقُِّروا ا ْلُمْسلِِميَن، َويَقُوُموا لَهُْم ِمْن َذِوي قََرابَاتِِهْم ِمْن اْْلِ

َمَجالِِسِهْم إَذا أََراُدوا اْلُجلُوَس، َوََّل يَتََشبَّهُوا بِاْلُمْسلِِميَن فِي َشْيٍء ِمْن لِبَاِسِهْم: فِي 

لِِميَن، َوََّل قَلَْنُسَوٍة، َوََّل ِعَماَمٍة، َوََّل نَْعلَْيِن، َوََّل فَْرِق َشْعٍر، َوََّل يَتََكلَُّموا بَِكََلِم اْلُمسْ 

ََلِح، َوََّل  ا، َوََّل يَتَقَلَُّدوا َسْيفًّا، َوََّل يَتَِّخُذوا َشْيئًّا ِمْن السِّ  يَتََكنَّْوا بُِكنَاهُْم، ََّل يَْرَكبُوا ُسُرجًّ

وا َمقَاِدَم ُرُءوِسِهْم،  َوأَْن يَْنقُُشوا َخَواتِيَمهُْم بِاْلَعَربِيَِّة، َوََّل يَبِيُعوا اْلُخُموَر، َوأَْن يَُجزُّ

نَانِيَر َعلَى أَْوَساِطِهْم، َوََّل يُْظِهُروا َصلِيبًّا َوََّل  وا الزَّ يَْلَزُموا ِزيَّهُْم َحْيثَُما َكانُوا، َوأَْن يَُشدُّ

َشْيئًّا ِمْن ُكتُبِِهْم فِي َشْيٍء ِمْن طُُرِق اْلُمْسلِِميَن، َوََّل يَُجاِوُروا اْلُمْسلِِميَن بَِمْوتَاهُْم، َوََّل 

ا إَّلَّ َضْربًّا َخفِيفًّا، َوََّل يَْرفَُعوا أَْصَواتَهُْم بِاْلقَِراَءِة فِي َكنَائِِسِهْم فِي َشْيٍء يَْضِربُ  وا نَاقُوسًّ

ِمْن َحْضَرِة اْلُمْسلِِميَن َوََّل يُْخِرُجوا َسَعانِيَن َوََّل يَْرفَُعوا َمَع َمْوتَاهُْم أَْصَواتَهُْم، َوََّل 

قِيِق َما َجَرْت َعلَْيِه ِسهَاُم اْلُمْسلِِميَن. فَإِْن  يُْظِهُروا النِّيَراَن َمَعهُْم، َوََّل يَْشتَُروا ِمْن الرَّ

ةَ لَهُْم، َوقَْد َحلَّ لِْلُمْسلِِميَن ِمْنهُْم َما يَِحلُّ ِمْن أَْهِل  ا َشَرطُوهُ فَََل ِذمَّ َخالَفُوا َشْيئًّا ِممَّ

قَاِق.  اْلُمَعانََدِة َوالشِّ

 777ََلِزَمةٌ لِْلُحرِّ َواْلَعْبِد َوالذََّكِر َواأْلُْنثَى[م ]َمْسأَلَةٌ اْلِجْزيَةُ 

 ، قال ابن حزم: َواْلِجْزيَةُ ََّلِزَمةٌ لِْلُحرِّ ِمْنهُْم َواْلَعْبِد، َوالذََّكِر، َواْْلُْنثَى، َواْلفَقِيِر اْلبَاتِّ

 ِ ةًّ، لِقَْوِل َّللاَّ اِهِب َسَواٌء ِمْن اْلبَالِِغيَن َخاصَّ  تََعالَى: }َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن َواْلَغنِيِّ الرَّ

َجاِل َولَْم يَأِْت  يَن ََّلِزٌم لِلنَِّساِء َكلُُزوِمِه لِلرِّ يٍَد َوهُْم َصاِغُروَن{ َوََّل ِخََلَف فِي أَنَّ الدِّ

ْن يُقَاتُِل؟ قُْلنَا: فَََل نَصٌّ بِاْلفَْرِق بَْينَهُْم فِي الجزية... فَإِْن قَالُوا: إنََّما تُْؤَخُذ اْلِجْزيَةُ ِممَّ 

تَأُْخُذوهَا ِمْن اْلَمْرَضى، َوََّل ِمْن أَْهِل بَْلَدٍة ِمْن بََِلِد اْلُكْفِر لَِزُموا بُيُوتَهُْم َوأَْسَواقَهُْم َولَْم 

ا.  يُقَاتِلُوا ُمْسلِمًّ
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 -أقوال الفقهاء:

 تؤخذ الجزية من الرهبان.)عمر بن عبد العزيز(■ 

تقاء المسلمين من اليهود والنصارى.)عمر بن عبد العزيز و تؤخذ الجزية من ع■ 

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(  أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

ْن أَْعتَقَهُ ُمْسلٌِم، أَْو َكافٌِر.)مالك(■   ََّل تُْؤَخُذ اْلِجْزيَةُ ِممَّ

 األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن َمْسُروٍق قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل إلَى  -ى َّللاَّ

ا أَْو قِيَمتَهُ ِمْن  ِة ِدينَارًّ مَّ اْليََمِن َوأََمَرهُ أَْن يَأُْخَذ ِمْن ُكلِّ َحالٍِم َوَحالَِمٍة ِمْن أَْهِل الذِّ

 ضعيف مرسل(«)اْلَمَعافِرِ 

ا َوَشاهََد  ُ  -ُحْكَمهُ بِاْليََمِن، َوَذَكَر أَنَّ النَّبِيَّ قال المؤلف: َوَمْسُروٌق أَْدَرَك ُمَعاذًّ َصلَّى َّللاَّ

َخاطَبَهُ بِأَْخِذ اْلِجْزيَِة ِمْن النَِّساِء، َوِمْن اْلُمَحاِل أَْن يَُخالَِف ُمَعاٌذ َما َكتََب  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إلَْيِه بِِه َرُسوُل َّللاَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِ  -َصلَّى َّللاَّ  اّلَِلَّ

ِ »َعْن اْبِن ُجَرْيٍج قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فِي ِكتَاِب َرُسوِل َّللاَّ إلَى أَْهِل اْليََمِن:  -َصلَّى َّللاَّ

ُل َعْن ِدينِِه َوَعلَيْ  ، أَْو نَْصَرانِيٍّ فَإِنَّهُ ََّل يَُحوَّ ْسََلَم ِمْن يَهُوِديٍّ ِه اْلِجْزيَةُ َعلَى َمْن َكِرهَ اْْلِ

« ُكلِّ َحالٍِم َذَكٍر، أَْو أُْنثَى، ُحرٍّ أَْو َعْبٍد: ِدينَاٌر َواٍف ِمْن قِيَمِة اْلَمَعافِِر أَْو َعَرِضهِ 

 .)ضعيف مرسل(

 عن عمر: تُْؤَخَذ اْلِجْزيَةُ ِمْن ُكلِّ َمْن َجَرْت َعلَْيِه اْلَمَواِسي إَّلَّ النَِّساَء.)صحيح(■ 

 777السَّفَُر بِاْلُمْصَحِف إلَى أَْرِض اْلَحْرِب[م]َمْسأَلَةٌ 

َوََّل يَِحلُّ السَّفَُر بِاْلُمْصَحِف إلَى أَْرِض اْلَحْرِب ََّل فِي َعْسَكٍر َوََّل فِي َغْيِر َعْسَكٍر. 

ينَا..ٍ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل  ِ »ُروِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ يَُسافََر بِاْلقُْرآِن  أَنْ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .إلَى أَْرِض اْلَعُدوِّ َمَخافَةَ أَْن يَنَالَهُ اْلَعُدوُّ 

 َوقَاَل َمالٌِك: إْن َكاَن َعْسَكٌر َمأُْموٌن فَََل بَأَْس بِِه.

ِ َوهََذا َخطَأٌ، َوقَْد يُْهَزُم اْلَعْسَكُر اْلَمأُْموُن، َوََّل يَُجوُز أَْن يُْعتََرَض أَْمُر َرُسوِل  َصلَّى  -َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  . -َّللاَّ  فَيَُخصُّ بََِل نَصٍّ

 772]َمْسأَلَةٌ التَِّجاَرةُ إلَى أَْرِض اْلَحْرِب[م
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قال ابن حزم: َوََّل تَِحلُّ التَِّجاَرةُ إلَى أَْرِض اْلَحْرِب إَذا َكانَْت أَْحَكاُمهُْم تَْجِري َعلَى 

اِر، َوََّل يَِحلُّ أَْن  ْوَن بِِه َعلَى التُّجَّ يُْحَمَل إلَْيِهْم ِسََلٌح، َوََّل َخْيٌل، َوََّل َشْيٌء يَتَقَوَّ

 اْلُمْسلِِميَن.

 أقوال الفقهاء:

 بمثل قول المؤلف يقول: ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز، َوَعطَاٍء، َوَعْمِرو ْبِن ِدينَارٍ ■

 -األحاديث:

ِ اْلبََجلِيِّ ■  ِ  َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَنَا : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بَِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسلٍِم يُقِيُم بَْيَن أَْظهُِر اْلُمْشِرِكينَ 

قَاَمةٌ، قَاَل قال المؤلف: َمْن َدَخَل إلَْيِهْم لَِغْيِر ِجهَاٍد، أَْو ِرَسالٍَة ِمْن اْْلَِميِر فَإِقَاَمةُ َساَعٍة إ

[ ، ٢تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوَّل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

 ِ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ وا لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ  َوقَاَل تََعالَى: }َوأَِعدُّ

ُكْم{ ]اْلنفال:  [ فَفََرَض َعلَْينَا إْرهَابَهُْم، َوَمْن أََعانَهُْم بَِما يَْحِمُل إلَْيِهْم فَلَْم ٣٠َوَعُدوَّ

ْثِم َواْلُعْدَواِن.  يُْرِهْبهُْم؛ بَْل أََعانَهُْم َعلَى اْْلِ

ا َغنَِم اْلَجْيشُ   773[م]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ أِلََحٍد أَْن يَأُْخَذ َشْيئًا ِممَّ

ا َغنَِم َجْيٌش، أَْو َسِريَّةٌ َشْيئًّا َخْيطًّا فََما فَْوقَهُ   قال ابن حزم: َوََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَْن يَأُْخَذ ِممَّ

وا إلَى أَْكلِِه َولَْم  ا الطََّعاُم فَُكلُّ َما أَْمَكَن َحْملُهُ فََحَراٌم َعلَى اْلُمْسلِِميَن إَّلَّ َما اُْضطُرُّ َوأَمَّ

 َشْيئًّا َغْيَرهُ. يَِجُدوا

وا إلَْيِه. َوإِنََّما هََذا فِ  ا َما َّل يُْقَدُر َعلَى َحْملِِه فََجائٌِز إْفَساُدهُ َوأَْكلُهُ، َوإِْن لَْم يُْضَطرُّ يَما َوأَمَّ

ا َما لَْم يَْملُِكوهُ ِمْن َصْيٍد، أَْو َحَجٍر، أَْو َعْوِد َشْعٍر، أَْو ثَِماٍر، أَْو غَ  ْيِر َذلَِك، َملَُكوهُ، َوأَمَّ

: }َوَمْن يَْغلُْل يَأِْت  ْسََلِم َوََّل فَْرَق، قَاَل َعزَّ َوَجلَّ فَهَُو ُكلُّهُ ُمبَاٌح َكَما هَُو فِي أَْرِض اْْلِ

 [ ٥٣٥اْلقِيَاَمِة{ ]آل عمران:  بَِما َغلَّ يَْومَ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ أُْهِدَي إلَى َرسُ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّهُ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وِل َّللاَّ َعْبٌد أَْسَوُد  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ َصلَّى  -يُقَاُل لَهُ: ِمْدَعٌم، َحتَّى إَذا َكانُوا بَِواِدي اْلقَُرى فَبَْينَا ِمْدَعٌم يَُحطُّ َرْحَل َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فَقَتَلَهُ؛ فَقَاَل النَّاُس: هَنِيئًّا لَهُ اْلَجنَّةُ، فَقَاَل إْذ َجاَءهُ َسْهٌم َعائٌِر فَأََصابَهُ  -َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ْملَةَ الَّتِي أََخَذهَا يَْوَم  -َصلَّى َّللاَّ َكَل ًّ َواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه إنَّ الشَّ

ا َسِمُعوا َذلَِك َجاَء َرُجٌل َخْيبََر ِمْن اْلَغنَائِِم لَْم تُِصْبهَا اْلَمقَاِسُم لَتَشْ  ا ، فَلَمَّ تَِعُل َعلَْيِه نَارًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِِشَراٍك، أَْو ِشَراَكْيِن إلَى َرُسوِل َّللاَّ : -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَقَاَل لَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ِشَراٌك، أَْو ِشَراَكاِن ِمْن نَارٍ 
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ِ  َغنِمَ »عن اْبِن ُعَمَر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجْيٌش فِي َزَماِن َرُسوِل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ طََعامًّ

 صحيح(«)َوَعَسَلًّ فَلَْم يُْؤَخْذ ِمْنهُْم اْلُخُمسُ 

قال المؤلف: فَيَْخُرُج هََذا اْلَخبَُر َعلَى أَنَّهُ َكاَن قَْبَل نُُزوِل اْلُخْمِس ََّل يَُجوُز إَّلَّ هََذا؛ ِْلَنَّ 

ائِِد فَْرٌض ََّل يَِحلُّ تَْرُكهُ، َونَْحُن َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَنَّ اآْليَةَ، َوَحِديَث اْلُغلُوِل َغْيُر اْْلَ  ْخَذ بِالزَّ

 َمْنُسوَخْيِن ُمْذ نََزََّل.

 (عن اْبِن ُعَمَر " ُكنَّا نُِصيُب فِي َمَغاِزينَا اْلِعنََب َواْلَعَسَل فَنَأُْكلُهُ َوََّل نَْرفَُعهُ ")صحيح■

ِكِه، فَهََذا بَيٌِّن َوهَُو أَنَّهُ َكاَن ََّل يُْمِكُن َحْملُهُ؛ إْذ لَْم يَْرفَُعوهُ فَأَْكلُهُ َخْيٌر ِمْن إْفَساِدِه، أَْو تَرْ  

 َوهََكَذا نَقُوُل.

ِ ْبِن ُمَغفٍَّل قَاَل ■  َشْحٌم فَأََرْدُت  ُكنَّا ُمَحاِصِري َخْيبََر فَُدلَِّي إلَْينَا ِجَراٌب فِيهِ »َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ِ ا ِمْنهُ َشْيئًّا فَاْلتَفَتُّ فَإَِذا َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -أَْن آُخَذهُ َونََوْينَا أَْن ََّل نُْعِطَي أََحدًّ َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« َخْلفِي يَْبتَِسُم، فَاْستَْحيَْيُت أَْن آُخَذهُ  -َوَسلََّم 

ِ ُكنَّ »عن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا َمَع َرُسوِل َّللاَّ بِِذي اْلُحلَْيفَِة  -َصلَّى َّللاَّ

ا َوالنَّبِيُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأََصاَب النَّاَس ُجوٌع فَأََصابُوا إبَِلًّ َوَغنَمًّ فِي أُْخَريَاِت  -َصلَّى َّللاَّ

لُوا فََذبَُحوا َونََصبُوا اْلقُُدوَر  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأََمَر النَّبِيُّ النَّاِس فََعجَّ بِاْلقُُدوِر  -َصلَّى َّللاَّ

َم فََعَدَل َعَشَرةًّ ِمْن اْلَغنَِم بِبَِعيرٍ   صحيح(«)فَأُْكفِئَْت، ثُمَّ قَسَّ

 777]َمْسأَلَةٌ:َُكلُّ َمْن َدَخَل ِمْن اْلُمْسلِِميَن فََغنَِم فِي أَْرِض اْلَحْرِب[م

َمْن َدَخَل ِمْن اْلُمْسلِِميَن فََغنَِم فِي أَْرِض اْلَحْرِب َسَواٌء َكاَن َوْحَدهُ أَْو قال ابن حزم: َوُكلُّ 

َماِم َوبَِغْيِر إْذنِِه فَُكلُّ َذلَِك َسَواٌء، َواْلُخْمُس فِيَما أُِصيَب،  فِي أَْكثََر ِمْن َواِحٍد بِإِْذِن اْْلِ

ِ تَعَ  ِ ُخُمَسهُ{ َواْلبَاقِي لَِمْن َغنَِمهُ؛ لِقَْوِل َّللاَّ الَى: }َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ّلِِلَّ

ا َغنِْمتُْم{ ]اْلنفال: ١٥]اْلنفال:   [ .٣٢[ ، وقَْوله تََعالَى: }فَُكلُوا ِممَّ

فِيُكْم ِغْلظَةًّ{ وقال أيضا: َوقَْد قَاَل تََعالَى: }قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْليَِجُدوا 

ا نَهَى َعْن قِتَاِل أَْهِل ٥٢٢]التوبة:  َماِم َوََّل بَِغْيِر أَْمِرِه َولَْو أَنَّ إَمامًّ [ فَلَْم يَُخصَّ بِأَْمِر اْْلِ

 اْلَحْرِب لََوَجبَْت َمْعِصيَتُهُ فِي َذلَِك، ِْلَنَّهُ أََمَر بَِمْعِصيٍَة فَََل َسْمَع َوََّل طَاَعةَ لَهُ.

ِ َّل تَُكلَُّف إَِّل نَْفَسَك{ ]النساء: َوقَاَل تَ  [ َوهََذا ِخطَاٌب ٨١َعالَى: }فَقَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاَّ

هٌ إلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم، فَُكلُّ أََحٍد َمأُْموٌر بِاْلِجهَاِد َوإِْن لَْم يَُكْن َمَعهُ أََحٌد، َوقَاَل تََعالَى:  ُمتََوجِّ

ا{ ١٥بة: }اْنفُِروا ِخفَافًّا َوثِقَاَّل{ ]التو [ ، َوقَاَل تََعالَى: }فَاْنفُِروا ثُبَاٍت أَِو اْنفُِروا َجِميعًّ

 [ .١٥]النساء: 

 -أقوال الفقهاء:

 ََّل ُخُمَس إَّلَّ فِيَما أََصابَْتهُ َجَماَعةٌ.) أَبُو َحنِيفَةَ(■ 
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 َّل خمس إَّل فيما أصابه تِْسَعةٌ فَأَْكثَُر.)أبو يوسف(■ 

 777ِر يَْوَم اْلَخِميِس[م]َمْسأَلَةٌ اْلُخُروج لِلسَّفَ 

ْحَمِن ْبِن  ينَا.. َعْن َعْبِد الرَّ قال ابن حزم: َونَْستَِحبُّ اْلُخُروَج لِلسَّفَِر يَْوَم اْلَخِميِس ُروِّ

ِ »َكْعِب ْبِن َمالٍِك َعْن أَبِيِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  َكاَن يُِحبُّ أَْن يَْخُرجَ  -َصلَّى َّللاَّ

 « .يَْوَم اْلَخِميسِ 

ا َمْسأَلَةٌ:َوَمْن قَِدَم ِمْن َسفٍَر نََهاًرا فَََل يَْدُخُل إَلَّ لَْيًَل، َوَمْن قَِدَم لَْيًَل فَََل يَْدُخُل إَلَّ نََهارً 

 777إَلَّ لُِعْذٍر. م

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ إَذا قَِدَم أََحُدُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ

ِعثَةُ   )صحيح(« لَْيَلًّ فَََل يَأْتِيَنَّ أَْهلَهُ طُُروقًّا َحتَّى تَْستَِحدَّ اْلُمِغيبَةُ َوتَْمتَِشطَ الشَّ

ِ »َعْن َجابٍِر ■ ِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَِدْمنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ اْلَمِدينَةَ فََذهَْبنَا لِنَْدُخَل فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ِعثَةُ -َعلَْيِه السَََّلُم  -  صحيح(«): أَْمِهلُوا َحتَّى نَْدُخَل لَْيَلًّ َكْي تَْستَِحدَّ اْلُمِغيبَةُ َوتَْمتَِشطَ الشَّ

فَاِق[م بُِل َوََل يُْستَْعَمُل اْلَجَرُس فِي الرِّ  776]َمْسأَلَةٌ ََل تُقَلَّد اْْلِ

بُِل فِي أَْعنَاقِهَا َشْيئًّا، َوََّل أَْن يُْستَْعَمُل اْلَجَرُس فِي قال ا بن حزم: َوََّل يَُجوُز أَْن تُقَلََّد اْْلِ

ْي اْلُمْؤِمنِيَن َوأَبِي هَُرْيَرةَ  فَاِق... َوَصحَّ النَّْهُي َعْن اْلَجَرِس َعْن َعائَِشةَ، َوأُمِّ َسلََمةَ أُمَّ الرِّ

َحابَِة َوََّل يُْعَرُف لَهُْم فِ  ُ َعْنهُْم  -ي َذلَِك ُمَخالٌِف ِمْن الصَّ َولَْم يَِصحَّ فِي النَّْهي  -َرِضَي َّللاَّ

 َعْن تَْقلِيِد أَْعنَاِق اْلَخْيِل َوَغْيِرهَا أَثٌَر.

 -األحاديث واآلثار:

ِ  أَنَّ أَبَا بَِشيٍر اْْلَْنَصاِريَّ أَْخبََرهُ أَنَّهُ َكانَ »َعْن َعبَّاِد ْبِن تَِميٍم ■ ُ  -َمَع َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

: ََّل تُْبقِيَنَّ فِي َرقَبَِة بَِعيٍر قََِلَدةًّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فِي َسفٍَر فَأَْرَسَل  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َرُسوَّلًّ

 )صحيح(« ِمْن َوتٍَر، أَْو قََِلَدةًّ إَّلَّ قَطَْعتَ 

ِ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرسُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وُل َّللاَّ ََّل تَْصَحُب اْلَمََلئَِكةُ : »-َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« ُرْفقَةًّ فِيهَا َكْلٌب، أَْو َجَرسٌ 

ِة َواْلَجْوَهِر[م ُرِج َواللَِّجاِم بِاْلفِضَّ ْمِح َوالسُّ يُوِف َوالرُّ  777]َمْسأَلَةٌ تَْحلِيَةُ السُّ

يُ  ُرِج، َواللَِّجاِم، َوَغْيِر َذلَِك َوَجائٌِز تَْحلِيَةُ السُّ ْمِح، َواْلَمهَاِميِز، َوالسُّ َواِة، َوالرُّ وِف، َوالدَّ

: }َوِمْن ُكلٍّ  ِة َواْلَجْوهَِر َوََّل َشْيَء ِمْن الذَّهَِب فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك، قَاَل َعزَّ َوَجلَّ بِاْلفِضَّ

ا طَِري ًّا َوتَْستَْخِرُجوَن ِحلْ  [ فَأَبَاَح لَنَا لِبَاَس اللُّْؤلُِؤ، ٥٢يَةًّ تَْلبَُسونَهَا{ ]فاطر: تَأُْكلُوَن لَْحمًّ

ا{ ]البقرة:  [ ، َوقَاَل تََعالَى: }َوقَْد ٢٢َوقَاَل تََعالَى: }َخلََق لَُكْم َما فِي اْلَْرِض َجِميعًّ
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َم َعلَْيُكْم{ ]اْلنعام:  َل لَُكْم َما َحرَّ َل لَنَا  [ ، فَُكلُّ َشْيٍء فَهَُو َحََللٌ ٥٥٢فَصَّ إَّلَّ َما فُصِّ

ينَا .. َعْن أَنٍَس قَاَل  ِة أَْصَلًّ إَّلَّ فِي اآْلنِيَِة فَقَْط. ُروِّ ْل تَْحِريُم اْلفِضَّ تَْحِريُمهُ َولَْم يُفَصَّ

« ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكانَْت قَبِيَعةُ َسْيِف َرُسوِل َّللاَّ ةًّ  -َصلَّى َّللاَّ  «فِضَّ

بَاطُ فِ   777ي الثُُّغوِر[م]َمْسأَلَةٌ الرِّ

ا  بَاطُ إلَى َما لَْيَس ثَْغرًّ بَاطُ فِي الثُُّغوِر َحَسٌن، َوََّل يَِحلُّ الرِّ َكاَن فِيَما  -قال ابن حزم: َوالرِّ

ا أَْو لَْم يَُكْن  ِ  -َمَضى ثَْغرًّ  -َوهَُو بِْدَعةٌ َعِظيَمةٌ..َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ َسِمْعُت: َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  ِربَاطُ يَْوٍم َولَْيلٍَة َخْيٌر ِمْن ِصيَاِم َشْهٍر َوقِيَاِمِه، َوإِنَّ َمْن »يَقُوُل:  -َّللاَّ

 « .َماَت َجَرى َعلَْيِه َعَملُهُ الَِّذي َكاَن يَْعَملُهُ، َوأُْجِرَي َعلَْيِه ِرْزقُهُ، َوأَِمَن ِمْن اْلفَتَّانِ 

ِ َوُكلُّ َمْوِضٍع ِسَوى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمِدينَِة َرُسوِل َّللاَّ ا َوَداَر  -َصلَّى َّللاَّ فَقَْد َكاَن ثَْغرًّ

َحْرٍب، َوَمْغَزى ِجهَاٍد؛ فَتَْخِصيُص َمَكان ِمْن اْْلَْرِض ُكلِّهَا بِاْلقَْصِد ِْلَنَّ اْلَعُدوَّ َضَرَب 

 ، َوإِْثٌم، َوفِْتنَةٌ، َوبِْدَعةٌ.فِيِه ُدوَن َسائِِر اْْلَْرِض ُكلِّهَا َضََلٌل، َوُحْمقٌ 

ََلِل لِنَْهِي النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإِْن َكاَن لَِمْسِجٍد فِيِه فَهََذا أََشدُّ فِي الضَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

َمْسِجَد بَْيِت السَّفَِر إلَى َشْيٍء ِمْن اْلَمَساِجِد َحاَشا َمْسِجَد َمكَّةَ، َوَمْسِجَدهُ بِاْلَمِدينَِة، وَ 

 اْلَمْقِدِس.

فَإِْن َكاَن َساِحَل بَْحٍر فََساِحُل اْلبَْحِر ُكلِِّه ِمْن َشْرِق اْْلَْرِض إلَى َغْربِهَا َسَواٌء، َوََّل فَْرَق 

يِن، َوََّل فَْضَل لَِشْيٍء ِمْن َذلَِك.  بَْيَن َساِحِل بَْحٍر َوَساِحِل نَْهٍر فِي الدِّ

َك أَْصَحاُب النَّبِيِّ فَإِْن َكاَن أَثَُر نَبِ  ُ  -يٍّ ِمْن اْْلَْنبِيَاِء فَاْلقَْصُد إلَْيِه َحَسٌن، قَْد تَبَرَّ َصلَّى َّللاَّ

هُ َواْستَْدُعوهُ لِيَُصلَِّي فِي بُيُوتِِهْم فِي َمْوِضٍع يَتَِّخُذونَهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  بَِمْوِضِع ُمَصَلَّ

 ْيِه السَََّلُم .َعلَ  -ُمَصل ًّى فَأََجاَب إلَى َذلَِك 

ْكثَاُر ِمْنهُ[م ْمي َعلَى اْلقَْوِس َواْْلِ  767]َمْسأَلَةٌ تَْعلِيُم الرَّ

ْكثَاُر ِمْنهُ فَْضٌل َحَسٌن َسَواٌء اْلَعَربِيَّةُ  ْمي َعلَى اْلقَْوِس َواْْلِ قال ابن حزم: َوتَْعلِيُم الرَّ

 َواْلَعَجِميَّةُ.

 -األحاديث واآلثار:

ِ »ِن َعاِمٍر يَقُوُل َسِمْعُت َعْن ُعْقبَةَ بْ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُكْم{  ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ وا لَهُْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ }َوأَِعدُّ

ةَ الرَّ ٣٠]اْلنفال:  ْمُي َستُْفتَُح َعلَْيُكْم أََرُضوَن َويَْكفِيُكْم [ أَََّل إنَّ اْلقُوَّ ةَ الرَّ ْمُي أَََّل إنَّ اْلقُوَّ

ُ فَََل يَْعِجُز أََحُدُكْم أَْن يَْلهَُو بَِسْهِمهِ   صحيح( «)َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل ُعْقبَةُ ْبُن َعاِمٍر " إنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْمَي، َمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َعلَِم الرَّ

 «ثُمَّ تََرَكهُ فَلَْيَس ِمنَّا أَْو قَْد َعَصى
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 762-767]َمْسأَلَةٌ اْلُمَسابَقَةُ بِاْلَخْيِل َواْلبَِغاِل َواْلَحِميِر َوَعلَى اأْلَْقَداِم[م

َسٌن، َواْلُمنَاَضلَةُ قال ابن حزم: َواْلُمَسابَقَةُ بِاْلَخْيِل، َواْلبَِغاِل، َواْلَحِميِر، َوَعلَى اْْلَْقَداِم: حَ 

يُوِف: َحَسٌن. َماِح، َوالنَّبَِل، َوالسُّ  بِالرِّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا َكانَْت َمَع النَّبِيِّ ■ » فِي َسفٍَر  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -قَالَْت َسابَْقُت َرُسوَل َّللاَّ ا َحَمْلُت اللَّْحَم  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ فََسبَْقتُهُ َعلَى ِرْجلِي فَلَمَّ

ْبقَةِ   .)صحيح(« َسابَْقتُهُ فََسبَقَنِي، فَقَاَل: هَِذِه بِتِْلَك السَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَّلَّ فِي َحافٍِر،  ََّل َسبَقَ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

، أَْو نَْصلٍ   )صحيح(« أَْو ُخفٍّ

بِِل فِي اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة ، َواْلَحافُِر فِي اللَُّغِة ََّل يَقَُع إَّلَّ  قال المؤلف: اْلُخفُّ اْسٌم يَقَُع َعلَى اْْلِ

ْمِح، َوالنَّْبِل.  َعلَى اْلَخْيِل، َواْلبَِغاِل، َواْلَحِميِر. َوالنَّْصُل ََّل يَقَُع إَّلَّ َعلَى السَّْيِف، َوالرُّ

 َوالسَّبَُق هَُو َما يُْعطَاهُ السَّابُِق.

َوالسَّبَُق هَُو أَْن يُْخِرَج اْْلَِميُر، أَْو َغْيُرهُ َماَّلًّ يَْجَعلُهُ لَِمْن َسبََق فِي أََحِد هَِذِه اْلُوُجوِه،  

يَما َذَكْرنَا َماَّلًّ فَيَقُوُل لَِصاِحبِِه: إْن َسبَْقتنِي فَهَُو فَهََذا َحَسٌن. َويُْخِرُج أََحُد اْلُمتََسابِقَْيِن فِ 

، َوََّل َشْيَء لِي َعلَْيك، فَهََذا َحَسٌن.  لَك، َوإِْن َسبَْقتُك فَََل َشْيَء لَك َعلَيَّ

َغْيِر هََذا فَهََذاِن اْلَوْجهَاِن يَُجوَزاِن فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا ،َوََّل يَُجوُز إْعطَاُء َماٍل فِي َسبٍَق 

 أَْصَلًّ لِْلَخبَِر الَِّذي َذَكْرنَا آنِفًّا.

ي فَإِْن أََراَد أَْن يُْخِرَج ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َماَّلًّ يَُكوُن لِلسَّابِِق ِمْنهَُما لَْم يَِحلَّ َذلَِك أَْصَلًّ إَّلَّ فِ 

 اْلَخْيِل فَقَْط.

ا إَّلَّ  ا َعلَى فََرٍس يُْمِكُن أَْن  ثُمَّ ََّل يَُجوُز َذلَِك فِي اْلَخْيِل أَْيضًّ بِأَْن يُْدِخََل َمَعهَا فَاِرسًّ

يَْسبِقَهَُما، َويُْمِكُن أَْن ََّل يَْسبِقَهَُما، َوََّل يُْخِرُج هََذا اْلفَاِرُس َماَّلًّ أَْصَلًّ فَأَيُّ اْلُمْخِرَجْيِن 

، َوإِْن َسبَقَهَُما اْلفَاِرُس الَِّذي  لِْلَماِل َسبََق أَْمَسَك َمالَهُ نَْفَسهُ َوأََخَذ َما أَْخَرَج َصاِحبُهُ  َحََلَّلًّ

ا فَإِْن ُسبَِق فَََل َشْيَء َعلَْيِه  َوَما َعَدا هََذا  -أَْدَخََل َوهَُو يَُسمَّى اْلُمَحلُِّل أََخَذ اْلَمالَْيِن َجِميعًّ

 فََحَراٌم ،َوََّل يَُجوُز أَْن يُْشتََرطَ َعلَى السَّابِِق إْطَعاُم َمْن َحَضَر.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  ا بَْيَن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َمْن أَْدَخَل فََرسًّ

ا بَْيَن فََرَسْيِن  -يَْعنِي  -فََرَسْيِن  َوهَُو ََّل يُْؤِمُن أَْن يُْسبََق فَلَْيَس بِقَِماٍر، َوَمْن أَْدَخَل فََرسًّ

 )صحيح(« َق فَهَُو قَِمارٌ َوقَْد أَِمَن أَْن يُْسبَ 
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 ]  ]ِكتَاُب اأْلََضاِحيِّ
 763]َمْسأَلَةٌ اأْلُْضِحيَّةُ ُسنَّةٌ َحَسنَةٌ[م

ا، َوَمْن تََرَكهَا َغْيَر َراِغٍب َعْنهَا فَََل َحَرَج َعلَْيِه فِي  اْْلُْضِحيَّةُ ُسنَّةٌ َحَسنَةٌ، َولَْيَسْت فَْرضًّ

ى َعْن اْمَرأَتِ   ِه، أَْو َولَِدِه، أَْو أََمتِِه فََحَسٌن، َوَمْن ََّل فَََل َحَرَج فِي َذلَِك.َذلَِك. َوَمْن َضحَّ

ِة أَْن ََّل يَأُْخَذ ِمْن َشْعِرِه َوََّل  َي فَفَْرٌض َعلَْيِه إَذا أَهَلَّ ِهََلُل ِذي اْلِحجَّ َوَمْن أََراَد أَْن يَُضحِّ

َي، ََّل بَِحْلقٍ  ، َوََّل بِقَصٍّ َوََّل بِنُوَرٍة َوََّل بَِغْيِر َذلَِك، َوَمْن لَْم ِمْن أَْظفَاِرِه َشْيئًّا َحتَّى يَُضحِّ

َي لَْم يَْلَزْمهُ َذلَِك.  يُِرْد أَْن يَُضحِّ

 -أقوال الفقهاء:

قول المؤلف بعدم وجوب اْلضحية هو قول :ابن المسيب والشعبي و َسِعيِد ْبِن ■

ْعثَاِء َجابِِر ْبِن َزْيٍد ُجبَْيٍر، َوَعْن َعطَاٍء، َوَعْن اْلَحَسِن، َوَعْن طَا  -ُوٍس، َوَعْن أَبِي الشَّ

ِ ْبنِ  ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ،َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن، َوُعبَْيِد َّللاَّ ا َعْن َعْلقََمةَ، َوُمَحمَّ  َوُرِوَي أَْيضًّ

، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي سُ   لَْيَماَن (اْلَحَسِن، َوالشَّافِِعيِّ

َي َعْن َزْوَجتِِه.)أبو حنيفة وروى عن ■  اْْلُْضِحيَّةُ فَْرٌض، َوَعلَى اْلَمْرِء أَْن يَُضحِّ

 مجاهد ومكحول(

، أَْو ُمَسافٍِر.)الشعبي(■  ُصوَن فِي تَْرِك اْْلُْضِحيَِّة إَّلَّ لَِحاجٍّ  لَْم يَُكونُوا يَُرخِّ

 -واآلثار: اآليات واألحاديث

 ■ ِ  [٢ تََعالَى: }فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر{ ]الكوثر: قَْوَل َّللاَّ

ِ تََعالَى بَِغْيِر ِعْلٍم، َوقَاَل تََعالَى:  قال المؤلف: فَقَالُوا: هَُو اْْلُْضِحيَّةُ، َوهََذا قَْوٌل َعلَى َّللاَّ

ْل بِِه ُسْلطَانًّا َوأَْن تَقُولُوا عَ  ِ َما لَْم يُنَزِّ ِ َما َّل تَْعلَُموَن{ }َوأَْن تُْشِرُكوا بِاّلِلَّ لَى َّللاَّ

 [ .٢٢]اْلعراف: 

، َواْبِن َعبَّاٍس، َوَغْيِرِهَما:  ينَا َعْن َعلِيٍّ ََلةِ »َوقَْد ُروِّ « أَنَّهُ َوَضَع اْليََد ِعْنَد النَّْحِر فِي الصَّ

ينَا َعْن ُمَجاِهٍد،   َوإِْسَماِعيَل ْبِن أَبِي َخالٍِد ..، َولََعلَّهُ نَْحُر اْلبُْدِن فِيَما َوَجبَْت فِيِه َكَما ُروِّ

ا{ ]الحج: ■ ٍة َجَعْلنَا َمْنَسكًّ   [٢١قوله تََعالَى: }َولُِكلِّ أُمَّ

قال المؤلف :َوهََذا ََّل َدلِيَل فِيِه َعلَى اْلفَْرِض، َوإِنََّما فِيِه أَنَّ النُُّسَك لَنَا فَهَُو فَْضٌل ََّل 

 فَْرٌض.

ِ أن أُمَّ َسلََمةَ أُمَّ اْلُمؤْ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمنِيَن تَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َكاَن لَهُ » -َصلَّى َّللاَّ

ِة فَََل يَأُْخَذنَّ ِمْن َشْعِرِه، َوََّل ِمْن أَْظفَاِرِه َشْيئًّا َحتَّى  ِذْبٌح يَْذبَُحهُ فَأَهَلَّ ِهََلُل ِذي اْلِحجَّ

يَ   صحيح(«)يَُضحِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ ■  ِة »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َمْن َرأَى ِهََلَل ِذي اْلِحجَّ

يَ  َي فَََل يَأُْخَذنَّ ِمْن َشْعِرِه َوََّل ِمْن أَْظفَاِرِه َحتَّى يَُضحِّ  صحيح(«)فَأََراَد أَْن يَُضحِّ

َي بُْرهَاٌن بِأَنَّ اْْلُْضِحيَّةَ َمْرُدوَدةٌ : " فَأَرَ -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَقَْولُهُ  اَد أَْن يَُضحِّ

ا َوأَْنتُْم  ا.. فَإِْن قِيَل: َكْيَف ََّل تَُكوُن فَْرضًّ إلَى إَراَدِة اْلُمْسلِِم، َوَما َكاَن هََكَذا فَلَْيَس فَْرضًّ

َي: أَْن ََّل يََمسَّ ِمْن  ا َعلَى َمْن أََراَد أَْن يَُضحِّ َشْعِرِه، َوََّل ِمْن ظُْفِرِه إَذا أَهَلَّ تََرْوَن فَْرضًّ
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َي؟ قُْلنَا: نََعْم، ِْلَنَّهُ  ِة َحتَّى يَُضحِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِهََلُل ِذي اْلِحجَّ أََمَر بَِذلَِك َمْن  -َصلَّى َّللاَّ

َي، َولَْم يَأُْمْرنَا بِاْْلُْضِحيَِّة، فَلَْم نَتََعدَّ َما َحدَّ   ..أََراَد أَْن يَُضحِّ

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َرُسوِل َّللاَّ ا، َوَمْن لَْم : »-َصلَّى َّللاَّ ََلِة فَْليُِعْد َذْبحًّ َوَمْن َذبََح قَْبَل الصَّ

 ِ  « .يَْذبَْح فَْليَْذبَْح َعلَى اْسِم َّللاَّ

ا أَْمُرهُ  قال المؤلف: ْبِح َمْن َذبَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَمَّ ََلِة فَفَْرٌض َعلَْيِه بِإَِعاَدِة الذَّ َح قَْبَل الصَّ

ا َويَُكوُن -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِْلَنَّهُ أَْمٌر ِمْنهُ  يِن لَْيَس فَْرضًّ ، َوََّل نَِكَرةَ فِي ُوُجوِد أَْمٍر فِي الدِّ

ا  ا فَ  -اْلِعَوُض ِمْنهُ فَْرضًّ َع بِيَْوٍم لَْيَس فَْرضًّ ا أَنَّ فَهُْم ُمَوافِقُوَن لَنَا فِيَمْن تَطَوَّ أَْفطََر َعْمدًّ

 قََضاَءهُ َعلَْيِه فَْرٌض.

ا قَْولُهُ  ا فَأَْفَسَدهُ: أَنَّ قََضاَءهُ فَْرٌض..َوأَمَّ عًّ : -َعلَْيِه السَََّلُم  -َويَقُولُوَن فِيَمْن َحجَّ تَطَوُّ

« ِ لِيُل َعلَى أَنَّهُ لَيْ « َوَمْن لَْم يَْذبَْح فَْليَْذبَْح َعلَى اْسِم َّللاَّ ْجَماِع فَالدَّ ةُ اْْلِ َس أَْمَر فَْرٍض ِصحَّ

ا أَْن يَْذبََح  ى بِبَِعيٍر فَنََحَرهُ فَلَْيَس َعلَْيِه فَْرضًّ  -فََصحَّ أَنَّهُ أَْمُر نَْدٍب  -َعلَى أَنَّ َمْن َضحَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

ِ »عن ِمْخنَِف ْبِن ُسلَْيٍم ■ ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل بَِعَرفَةَ: إنَّ َعلَى  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

يهَا النَّاُس  ُكلِّ أَْهِل بَْيٍت فِي ُكلِّ َعاٍم أَْضَحى َوَعتِيَرةًّ، أَتَْدُروَن َما اْلَعتِيَرةُ؟ ِهَي الَّتِي يَُسمِّ

َجبِيَّةَ  ، َوَحبِيِب ْبِن ِمْخنَفٍ «)الرَّ  َوِكََلهَُما َمْجهُوٌل( - ضعيف()ََعْن أَبِي َرْملَةَ اْلَغاِمِديِّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َحبِيِب ْبِن ِمْخنٍَف َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َسِمَع َرُسوَل َّللاَّ يَقُوُل  -َصلَّى َّللاَّ

َعلَى ُكلِّ أَْهِل بَْيٍت أَْن يَْذبَُحوا فِي ُكلِّ َرَجٍب َشاةًّ َوفِي ُكلِّ أَْضَحى »بَِعَرفَةَ 

 ) َحبِيِب ْبِن ِمْخنَف مجهول(ضعيف(«)َشاةًّ 

ِه أَنَّهُ ■  ثَنِي أَبِي َعْن َجدِّ َسِمَع َرُسوَل »َعْن يَْحيَى ْبِن ُزَراَرةَ ْبِن َكِريِم ْبِن اْلَحاِرِث َحدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َع، َوَمْن َشاَء لَمْ  -َصلَّى َّللاَّ ِة اْلَوَداِع َمْن َشاَء فَرَّ ْع  يَقُوُل فِي َحجَّ يُفَرِّ

)ضعيف() َعْن يَْحيَى ْبِن « َوَمْن َشاَء َعتََر، َوَمْن َشاَء لَْم يَْعتِْر، َوفِي اْلَغنَِم أُْضِحيَّتُهَا

 َوِكََلهَُما َمْجهُوٌل ( -ُزَراَرةَ َعْن أَبِيِه 

 ■ ِ ُ عَ  -َعْن أُمِّ بََِلٍل اْْلَْسلَِميَِّة قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ وا » -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َضحُّ

أْنِ  ِد ْبِن أَبِي يَْحيَى « . بِاْلَجَذِع ِمْن الضَّ  ِهَي َمْجهُولَةٌ( -)ضعيف() فَفِيِه أُمُّ ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ ■  أُِمْرُت بِاْْلَْضَحى َولَْم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 َوهَُو َكذَّاٌب( -يف() فِيِه َجابٌِر اْلُجْعفِيُّ )ضع« تُْكتَبْ 

ِ »َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ َي  -َصلَّى َّللاَّ يَأُْمُر أَْن نَُضحِّ

َوِكََلهَُما  -َواْبُن أَْنُعٍم )ضعيف() فِيِه اْبُن لَِهيَعةَ، « َويَأُْمُر أَْن نُْطِعَم ِمْنهَا اْلَجاَر َوالسَّائِلَ 

قُوِط(  فِي َغايَِة السُّ

ِ »َعْن اْلَحَسِن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ )ضعيف « أََمَر بِاْْلَْضَحى -َصلَّى َّللاَّ

 مرسل(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن َوَجَد َسَعةًّ »َل: قَا -َصلَّى َّللاَّ

 )ضعيف(« فَْليَُضحِّ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َوَجَد َسَعةًّ فَلَْم : »-َصلَّى َّللاَّ
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نَا  )ضعيف(« يَُضحِّ فَََل يَْقَرْب ُمَصَلَّ

ِ ْبِن َعيَّاِش ْبِن َعبَّاٍس اْلقِْتبَانِيِّ فَلَْيَس قال المؤلف: فَِكََل طَِريقَْيِه ِمْن ِرَوايَِة َعبْ  ِد َّللاَّ

 َمْعُروفًّا بِالثِّقَِة.

يَاِن َكَراِهيَةَ أَْن ■  ُحَذْيفَةَ ْبَن أَُسْيَد اْلِغفَاِريِّ قَاَل: لَقَْد َرأَْيت أَبَا بَْكٍر، َوُعَمَر َوَما يَُضحِّ

 يُْقتََدى بِِهَما. )صحيح(

وٍد ُعْقبَةَ ْبِن َعْمٍرو اْلبَْدِريِّ أَنَّهُ قَاَل: لَقَْد هََمْمت أَْن أََدَع اْْلُْضِحيَّةَ َوإِنِّي َعْن أَبِي َمْسعُ ■ 

 لَِمْن أَْيَسِرُكْم َمَخافَةَ أَْن يَْحِسَب النَّاُس أَنَّهَا َحْتٌم َواِجٌب. )صحيح(

ْيت بِِديٍك، َوَْلَْن آُخَذ َعْن ُسَوْيد ْبِن َغفَلَةَ قَاَل: قَاَل لِي بََِلٌل: َما ُكْنت أُ ■  بَالِي لَْو َضحَّ

َي. )صحيح(  ثََمَن اْْلُْضِحيَِّة فَأَتََصدََّق بِِه َعلَى ِمْسِكيٍن ُمْقتٍِر فَهَُو أََحبُّ إلَيَّ ِمْن أَْن أَُضحِّ

 َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: اْْلُْضِحيَّةُ ُسنَّةٌ. )صحيح(■ 

ِديُّ قَاَل: َضلَّْت أُْضِحيَّتِي قَْبَل أَْن أَْذبََحهَا فََسأَْلت اْبِن َعْن تَِميِم ْبِن ُحَوْيٍص اْْلَزْ ■ 

ك.)صحيح(  َعبَّاٍس؟ فَقَاَل: ََّل يَُضرُّ

 767]َمْسأَلَةٌ ََل تَْجِزي اْلَعْرَجاُء فِي اأْلُْضِحيَِّة[م

ْنَسَك أَْو لَْم تَْبلُْغ، َمَشْت أَْو لَْم َوََّل تَْجِزي فِي اْْلُْضِحيَِّة اْلَعْرَجاُء اْلبَيُِّن َعَرُجهَا، بَلََغْت اْلمَ 

 تَْمِش.

 فَإِْن َكاَن ُكلُّ َما َذَكْرنَا ََّل يَبِيُن أَْجَزأَ. -َواْلَجَرُب َمَرٌض  -َوََّل اْلَمِريَضةُ اْلبَيُِّن َمَرُضهَا 

ٌء ِمْن النَّْقِص أَْو اْلقَْطِع، َوََّل تَْجِزي اْلَعْجفَاُء الَّتِي ََّل تُْنقِي َوََّل تَْجِزي الَّتِي فِي أُُذنِهَا َشيْ 

ُء أَْو الثَّْقِب النَّافِِذ، َوََّل الَّتِي فِي َعْينِهَا َشْيٌء ِمْن اْلَعْيِب، أَْو فِي َعْينَْيهَا َكَذلَِك، َوََّل اْلبَْتَرا

 فِي َذنَبِهَا.

َكاْلَخْصِي، َوَكْسِر اْلقَْرِن َدِمَي، ثُمَّ ُكلُّ َعْيٍب ِسَوى َما َذَكْرنَا فَإِنَّهَا تَْجِزي بِِه اْْلُْضِحيَّةُ 

 َواْلهَْتَماُء َواْلَمْقطُوَعةُ اْْلَْليَِة، َوَغْيُر َذلَِك ََّل تََحاشَّ َشْيئًّا َغْيَر َما َذَكْرنَا. -أَْو لَْم يَْدَم 

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

اْلُمَسيِِّب، َوَعطَاٍء، تجوز البتراء في اْلضحية.) ُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر، َوَسِعيِد ْبِن ■

 َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َواْلَحَسِن، َواْلَحَكِم(

 يضحى بمقطوعة اْلذن ما لم يتجاوز القطع النصف.)الحسن(■

إْن َذهََب ِمْن اْلَعْيِن أَْو اْْلُُذِن، أَْو الذَّنَِب، أَْو اْْلَْليَِة أَقَلُّ ِمْن الثُّلُِث أَْجَزأَْت فِي ■ 

ا لَْم تُْجِز.)أبو حنيفة ، وقول آخُر اْْلُْضِحيَّ  أَنَّهُ َحدَّ َذلَِك  -ِة، فَإِْن َذهََب الثُّلُُث فََصاِعدًّ

 َوُرِوَي َعْنهُ ََّل تُْجِزي( -بِالنِّْصِف َمَكاَن الثُّلُِث ، فَإِْن ُخلِقَْت بََِل أُُذٍن أَْجَزأَْت 

 إِْن َكاَن يَْدَمى لَْم تُْجِز.)مالك(إْن َكاَن اْلقَْرُن َذاِهبًّا ََّل يَْدَمى أَْجَزأَْت، فَ ■ 

 اْلَعْرَجاِء: إَذا بَلََغْت اْلَمْنَسَك: أَْجَزأَْت.)مالك وأبو حنيفة(■ 

 -األحاديث واآلثار:

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أن اْلبََراَء ْبَن َعاِزٍب قَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ أَْربٌَع ََّل تُْجِزي : »-َصلَّى َّللاَّ

: اْلَعْوَراُء اْلبَيُِّن َعَوُرهَا، َواْلَمِريَضةُ اْلبَيُِّن َمَرُضهَا، َواْلَعْرَجاُء اْلبَيُِّن فِي اْْلَضَ  اِحيِّ

 صحيح(«)ظَْلُعهَا، َواْلَكِسيُر الَّتِي ََّل تُْنقِي
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ْحِم لَهَا، فَإِْن َكاَن لَهَا مِ   -ْنهُ َشْيٌء قال المؤلف: الَّتِي ََّل تُْنقِي ِهَي الَّتِي ََّل َشْيَء ِمْن الشَّ

 َوإِْن َكانَْت َعْجفَاَء. -أَْجَزأَْت َعْنهُ  -َوإِْن قَلَّ 

ِ »َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب " قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

َي بَِعْوَراَء، وَ  ََّل ُمقَابَلٍَة، َوََّل ُمَدابََرٍة، َوََّل َخْرقَاَء، نَْستَْشِرَف اْلَعْيَن، َواْْلُُذَن، َوََّل نَُضحِّ

 « .َوََّل َشْرقَاءَ 

قَاَل ُزهَْيٌر: قُْلت ِْلَبِي إِْسَحاَق: َما اْلُمقَابَلَةُ؟ قَاَل: تَْقطَُع طََرَف اْْلُُذِن، قُْلت: فََما 

َر اْْلُُذِن، قُْلت فََما الشَّْرقَاءُ  ؟ قَاَل: تَُشقُّ اْْلُُذَن، قُْلت: فََما اْلُمَدابََرةُ؟ قَاَل تَْقطَُع ُمَؤخِّ

َمةُ.)صحيح(  اْلَخْرقَاُء؟ قَاَل: تَْخِرُق أُُذنَهَا السِّ

ْئُب َعلَى َذنَبِِه فَقَطََعهُ فََسأَْلُت »َعْن أَبِي َسِعيٍد قَاَل: ■  َي بِِه فََعَدا الذِّ ا ِْلَُضحِّ اْشتََرْيُت َكْبشًّ

ُ َعلَْيهِ  -النَّبِيَّ   ضعيف()جابر الجعفي كذاب(«)؟ فَقَاَل: َضحِّ بِهِ -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

اِج ْبِن أَْرطَاةَ َعْن بَْعِض ُشيُوِخِه ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »اْلَحجَّ ُسئَِل  -َصلَّى َّللاَّ

ى بِاْلبَْتَراِء؟ قَاَل: ََّل بَأَْس بِهَا اٌج َساقِطٌ، َوَعنْ «)أَيَُضحَّ بَْعِض ُشيُوِخِه  ضعيف() َحجَّ

 ِريٌح(

عن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ أَْفتَى بِهََذا َوقَاَل فِي اْْلُْضِحيَِّة: ََّل ُمقَابَلَةَ، َوََّل ُمَدابََرةَ، َوََّل ■

 َشْرقَاَء، َسلِيَمةُ اْلَعْيِن َواْْلُُذِن.

ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َسلِيُم اْلَعْينِ ■َ   َواْْلُُذِن. َعْن َعْبِد َّللاَّ

■.  َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر فِي اْْلُْضِحيَِّة أَنَّهُ َكِرهَ نَاقَِص اْلَخْلِق َوالسِّنِّ

 قال المؤلف: َوُرِوَي َعْن َعلِيٍّ ِمْن طَِريِق ََّل تَِصحُّ فِي اْلَعْرَجاِء إَذا بَلََغْت اْلَمْنَسَك.⊙

 َجاِء ُجْملَةًّ.َوُرِوَي َعْن ُعَمَر اْلَمْنُع ِمْن اْلَعرْ 

، ِْلَنَّهُ ِمْن طَِريِق َجِريِّ ْبِن ُكلَْيٍب،  -َوُرِوَي فِي اْْلَْعَضِب أَثٌَر: أَنَّهُ ََّل يُْجِزي  َوََّل يَِصحُّ

. ْن لَْم يَُسمَّ َعْن َعلِيٍّ ا َعمَّ  َولَْيَس َمْشهُورًّ

؛ ِْلَنَّهُ ِمْن طَِريِق أَبِي ُحَمْيٍد  -َوَجاَء َخبٌَر فِي أَنَّهُ ََّل تُْجِزي اْلُمْستَأَْصلَةُ قَْرنُهَا  َوََّل يَِصحُّ

َعْينِيُّ َعْن أَبِي ُمَضَر   َوهَُما َمْجهُوََّلِن. -الرُّ

. -َوَحِديٌث آَخُر فِي أَنَّهُ ََّل تُْجِزي اْلَجْدَعاُء  ؛ ِْلَنَّهُ ِمْن طَِريِق َجابٍِر اْلُجْعفِيُّ  َوََّل يَِصحُّ

 767أِْن فِي اأْلُْضِحيَِّة[م]َمْسأَلَةٌ اْلَجَذع ِمْن الضَّ 

أِْن  أِْن َوََّل ِمْن َغْيِر الضَّ  -َوََّل تُْجِزي فِي اْْلََضاِحيِّ َجَذَعةٌ َوََّل َجَذٌع أَْصَلًّ ََّل ِمْن الضَّ

أِْن، َواْلَماِعِز، َوالظِّبَاِء،  َويُْجِزي َما فَْوَق اْلَجَذِع، َوَما ُدوَن اْلَجَذِع، َواْلَجَذُع ِمْن الضَّ

ا َحتَّى يُتِمَّ َوالْ  ا َكاِمَلًّ َوَدَخَل فِي الثَّانِي ِمْن أَْعَواِمِه، فَََل يََزاُل َجَذعًّ بَقَِر: هَُو َما أَتَمَّ َعامًّ

 َعاَمْيِن َويَْدُخَل فِي الثَّالِِث فَيَُكوُن ثَنِي ًّا ِحينَئٍِذ.

، َواْْلَْصَمِعيُّ  أِْن َواْلَماِعِز اْلِكَسائِيُّ ، َوأَبُو ُعبَْيٍد، َوهَُؤََّلِء ُعُدوُل أَْهِل هََكَذا قَاَل فِي الضَّ

، َوأَبُو اْلِعْلِم فِي اللَُّغِة، َوقَالَهُ اْبُن قُتَْيبَةَ َوهَُو ثِقَةٌ فِي ِدينِِه َوِعْلِمِه ،َوقَالَهُ اْلَعَدبَُّس اْلِكََلبِيُّ 

، َوهَُما ثِقَتَاِن فِي اللَُّغِة ، َوقَاَل َذلِكَ  فِي اْلبَقَِر َوالظِّبَاِء أَبُو فَْقَعٍس، َوََّل  فَْقَعٍس اْْلََسِديُّ

 نَْعلَُم لَهُ ُمَخالِفًّا ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم بِاللَُّغِة.

بِِل َما أَْكَمَل أَْربََع ِسنِيَن َوَدَخَل فِي اْلَخاِمَسِة، فَهَُو َجَذٌع إلَى أَْن يَْدُخَل  َواْلَجَذُع ِمْن اْْلِ
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اِدَسةَ فَيَُكوُن ثَنِي ًّ   هََذا َما ََّل ِخََلَف فِيِه.. -ا السَّ

 -أقوال الفقهاء:

بِِل َعْن ■  بِِل، َواْلبَقَِر َعْن ثَََلثٍَة، َوَما ُدوَن اْلَجَذِع ِمْن اْْلِ ى بِاْلَجَذِع ِمْن اْْلِ يَُضحَّ

 َواِحٍد.)الحسن(

اُوٍس، تجزئ الجذعة من الضأن.) َعْن ِهََلِل ْبِن يََساٍف َوَعْن َكْعٍب، َوَعطَاٍء، َوطَ ■

 َوإِْبَراِهيَم، َوأَبِي َرِزيٍن، َوُسَوْيِد ْبِن َغفَلَةَ(

ا.)النخعي َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، ■  ََّل يُْجِزي ِمْن اْلَماِعِز إَّلَّ الثَّنِيُّ فََصاِعدًّ

)  َوالشَّافِِعيِّ

 تجزي الجذعة في اْلضحية مطلقا.)عطاء وطاوس(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ إنَّ »َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه ■  أَنَّ َخالَهُ أَبَا بُْرَدةَ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِعْنِدي َعنَاَق لَبٍَن، َوِهَي َخْيٌر ِمْن َشاتَْي لَْحٍم قَاَل: ِهَي َخْيُر نَِسيَكتَْيَك َوََّل تُْجِزي َجَذَعةٌ 

 حيح(ص«)َعْن أََحٍد بَْعَدكَ 

انِيَِة َكَما يَقَُع َعلَى اْلَماِعَزِة َوََّل فَْرَق..  قال المؤلف: َواْلَعنَاُق اْسٌم يَقَُع َعلَى الضَّ

ِ »َعْن اْلبََراِء: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ أَبَا بُْرَدةَ قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ : ِعْنِدي َجَذَعةٌ -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)قَاَل: اْذبَْحهَا َولَْن تُْجِزَي َعْن أََحٍد بَْعَدكَ َخْيٌر ِمْن ُمِسنَّتَْيِن 

أَْن ََّل تُْجِزَي َجَذَعةٌ َعْن أََحٍد بَْعَد أَبِي بُْرَدةَ، فَََل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَقَطََع 

ْلَجَذَعِة ََّل يُْجِزي لَبَيَّنَهُ يَِحلُّ ِْلََحٍد تَْخِصيُص نَْوٍع ُدوَن نَْوٍع بَِذلَِك؛ َولَْو أَنَّ َما ُدوَن ا

 ِ َف ْبَن طَِريٍف َرَواهُ َعْن  -َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. فَإِْن قَالُوا: فَإِنَّ ُمطَرِّ َصلَّى َّللاَّ

ْعبِيِّ َعْن اْلبََراِء فََذَكَر فِيِه  ِ إنَّ ِعْنِدي »الشَّ َداِجنًّا َجَذَعةًّ أَنَّ أَبَا بُْرَدةَ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

قُْلنَا: نََعْم، َوََّل ِخََلَف فِي أَنَّ هََذا ُكلَّهُ « . ِمْن اْلَمْعِز، قَاَل: اْذبَْحهَا َوََّل تَْصلُُح لَِغْيِركَ 

ٍة َواِحَدٍة فِي َمْوِطٍن َواِحٍد، فَِرَوايَةُ َمْن َرَوى َعْن اْلبََراِء قَْوَل النَّبِيِّ   -َخبٌَر َواِحٌد َعْن قِصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  ائَِدةُ َما لَْم يَْرِوِه َمْن « ََّل تُْجِزي َجَذَعةٌ َعْن أََحٍد بَْعَدكَ : »-لَّى َّللاَّ ِهَي الزَّ

ا تَْرُكهُ.  .لَْم يَْرِو هَِذِه اللَّْفظَةَ، َوِزيَاَدةُ اْلَعْدِل َخبٌَر قَائٌِم بِنَْفِسِه َوُحْكٌم َواِرٌد ََّل يََسُع أََحدًّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكَرةَ َعْن أَبِيِه قَاَل َعْن عَ ■  ا َكاَن َذلَِك اْليَْوُم قََعَد النَّبِيُّ »ْبِد الرَّ َصلَّى  -لَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َعلَْيِه  -َعلَى بَِعيِرِه َوقَاَل: أَتَْدُروَن أَيَّ يَْوٍم هََذا؟ َوَذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه أَنَّهُ  -َّللاَّ

قَاَل: أَلَْيَس بِيَْوِم النَّْحِر؟ قَالُوا: بَلَى ثُمَّ َذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه ثُمَّ اْنَكفَأَ إلَى َكْبَشْيِن  -ُم السَََّل 

 صحيح(«)أَْملََحْيِن فََذبََحهَُما َوإِلَى َجِذيَعٍة ِمْن اْلَغنَِم فَقَسََّمهَا بَْينَنَا

ْوا بِهَا َوإِنََّما فِيِه قال المؤلف: لَْيَس فِيِه أَنَّهُ أَْعطَاهُْم إ وا بِهَا، َوََّل أَنَّهُْم َضحَّ يَّاهَا لِيَُضحُّ

. -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ   قَسََّمهَا بَْينَهُْم، َواْلَكِذُب ََّل يَِحلُّ

 ■ ِ بَْيِر َعْن َجابٍِر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -نَا أَبُو الزُّ ََّل تَْذبَُحوا : »- َصلَّى َّللاَّ

أْنِ  بَْيِر ُمَدلٌِّس «)إَّلَّ ُمِسنَّةًّ إَّلَّ أَْن تََعسََّر َعلَْيُكْم فَتَْذبَُحوا َجَذَعةًّ ِمْن الضَّ ضعيف() أَبَو الزُّ

 َما لَْم يَقُْل فِي اْلَخبَِر أَنَّهُ َسِمَعهُ ِمْن َجابٍِر(
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ْينَا َمَع رَ »َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر قَاَل: ■  ِ َضحَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوِل َّللاَّ بِِجَذاٍع  -َصلَّى َّللاَّ

أْنِ  ِ ْبِن َحبِيٍب «)ِمْن الضَّ َوهَُو َمْجهُوٌل، َوِرَوايَةُ اْبِن  -ضعيف() فيهُمَعاِذ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ عَ  -َوْهٍب لَهُ َغْيُر ُمْسنََدٍة ِْلَنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّ النَّبِيَّ   َعَرَف َذلَِك( -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِ »َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ َعْن اْلَجَذِع ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

أِْن؟ فَقَاَل: َضحِّ بِهِ  ا  -)ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد « الضَّ  -َوهَُو َضِعيٌف ِجد ًّ

 َمْجهُوٍل(َعْن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ بََِلٍل اْْلَْسلَِميَِّة َشِهَد أَبُوهَا اْلُحَدْيبِيَةَ َمَع النَّبِيِّ ■  قَالَْت "  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أِْن فَإِنَّهُ » -َصلَّى َّللاَّ وا بِاْلَجَذِع ِمْن الضَّ َضحُّ

ِد ْبِن أَبِي يَْحيَى «)زٌ َجائِ   -َعْن أُمِّ بََِلٍل  -َوََّل يُْدَرى َمْن ِهَي  -ضعيف() َعْن أُمِّ ُمَحمَّ

 َوََّل نَْدِري لَهَا ُصْحبَةٌ أَْم ََّل؟( -َوِهَي َمْجهُولَةٌ 

ِ »عن أَبِي الدَّْرَداِء ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ى بِكَ  -َصلَّى َّللاَّ « ْبَشْيِن َجَذَعْينِ َضحَّ

 )ضعيف()فيه الحجاج بن أرطأة(

ِ »َعْن أَبِي َجْعفٍَر ■  ى َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َضحَّ « بَِكْبَشْيِن َجَذَعْينِ  -َصلَّى َّللاَّ

 )ضعيف()فيه الحجاج بن أرطأة(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ قَاَل لَهُ " َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ نِْعَم، أَْو »يَقُوُل:  -ى َّللاَّ

أْنِ  َعْن ِكَداِم  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -َعْن ُعْثَماَن ْبِن َواقٍِد «) نِْعَمْت اْْلُْضِحيَّةُ اْلَجَذُع ِمْن الضَّ

ْحَمِن َوََّل نَْدِري َمْن هَُو؟ َعْن أَبِي ِكبَاٍش الَِّذي َجلََب اْلِكبَ  اَش اْلَجَذَعةَ إلَى ْبِن َعْبِد الرَّ

 اْلَمِدينَِة فَبَاَرْت َعلَْيِه(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َشْيٍخ ِمْن أَْهِل ِحْمٍص " أَنَّ النَّبِيَّ ■  قَاَل لِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

أِْن َخْيٌر ِمْن اْلُمِسنِّ ِمْن اْلَمْعزِ  ُد إنَّ اْلَجَذَع ِمْن الضَّ َوَذَكَر بَاقَِي  «ِجْبِريُل: يَا ُمَحمَّ

 اْلَخبَِر.)ضعيف منقطع(

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َمْكُحوٍل أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ وا بِاْلَجَذَعِة ِمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ فََضحُّ

أِْن َوالثَّنِيَِّة ِمْن اْلَمْعزِ   ضعيف مرسل(«)الضَّ

ْت هَِذِه اْْلَْخبَاُر كُ  ََّل تُْجِزي : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -لُّهَا لََكاَن قَْولُهُ قال المؤلف: فَلَْو َصحَّ

، َوَمْن ادََّعى َعْوَدةَ ُحْكِم اْلَمْنُسوِخ فَقَْد َكَذَب « َجَذَعةٌ َعْن أََحٍد بَْعَدكَ  ا لَهَا بََِل َشكٍّ ، نَاِسخًّ

  َخْيَر فِي َشْيٍء ِمْنهَا ".إَّلَّ أَْن يَأْتَِي َعلَى َذلَِك بِبُْرهَاٍن، فََكْيَف َوُكلُّهَا بَاِطٌل ََّل 

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن َخالِِد اْلُجهَنِيِّ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قََسَم َرُسوُل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن اْلَمْعِز، فَِجْئُت بِِه النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه وَ  -أَْصَحابِِه َضَحايَا فَأَْعطَانِي َعتُودًّ  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(« فَقُْلُت: إنَّهُ َجَذٌع؟ فَقَاَل: َضحِّ بِهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر قَاَل: إنَّ النَّبِيَّ ■ » ا يَْقِسُمهَا  -َصلَّى َّللاَّ أَْعطَاهُ َغنَمًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -بَْيَن أَْصَحابِِه فَبَقَِي َعتُوٌد فََذَكَرهُ لَِرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل لَهُ: َضحِّ أَْنَت  -ى َّللاَّ

 صحيح(«)بِهِ 

 قال المؤلف: اْلَعتُوُد هَُو اْلَجَذُع ِمْن اْلَمْعِز بََِل ِخََلٍف.

ُ  -َعْن َعاِصِم ْبِن ُكلَْيٍب َعْن أَبِيِه قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ ■  َصلَّى َّللاَّ



 

258 
 

ِ »يُقَاُل لَهُ: ُمَجاِشٌع ِمْن بَنِي ُسلَْيٍم فَأََمَر ُمنَاِديًّا يُنَاِدي  -ِه َوَسلََّم َعلَيْ  َصلَّى  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا تُوفِي ِمْنهُ الثَّنِيَّةُ  -َّللاَّ  .)صحيح(« َكاَن يَقُوُل: اْلَجَذُع تُوفِي ِممَّ

ِ  َعْن َعاِصِم ْبِن ُكلَْيٍب َعنْ ■  ُر َعلَْينَا فِي اْلَمَغاِزي أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ أَبِيِه قَاَل: ُكنَّا يَُؤمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َر َعلَْينَا َرُجٌل ِمْن اْْلَْنَصاِر فَقَاَل: إنِّي َشِهْدت َمَع َرُسوِل  -َصلَّى َّللاَّ فَأُمِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ اْليَْوَم يَْعنِي يَْوَم النَّْحِر فََطلَبَنَا اْلُمِسنَّ فََغلَْت َعلَْينَا فَقَاَل  هََذا -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ ا يَفِي ِمْنهُ اْلُمِسنُّ : »-َصلَّى َّللاَّ  .)صحيح(« إنَّ اْلَجَذَع يَفِي ِممَّ

ةُ ُصْحبَتِِه ِمْن بُْطََلنِهَا.قال المؤلف: َجيٌِّد َصِحيٌح ِْلَنَّ أَِميَر اْلَعْسكَ   ِر ََّل تَْخفَى ِصحَّ

َعْن هُبَْيَرةَ ْبِن يَِريَم َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا اْشتََرْيت أُْضِحيَّةًّ فَاْستَْسِمْن فَإِْن ■ 

ا.أََكْلت أََكْلت طَيِّبًّا، َوإِْن أَْطَعْمت أَْطَعْمت طَيِّبًّا، َواْشتَِر ثَنِي ًّا فَ   َصاِعدًّ

ا، َوَسلِيِم اْلَعْيِن ■  وا بِثَنِيٍّ فََصاِعدًّ نَا هُبَْيَرةُ ْبُن يَِريَم قَاَل: قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب: َضحُّ

 َواْْلُُذِن.

وا بِأَْعَوَر.■  ا، َوََّل تَُضحُّ وا بِثَنِيٍّ فََصاِعدًّ  اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: َضحُّ

ا. َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ََّل ■   تُْجِزي إَّلَّ الثَّنِيَّةُ فََصاِعدًّ

ي بَِجَذٍع ِمْن ■  ْحَمِن قَاَل: َرأَْيت ِهََلَل ْبَن يََساٍف يَُضحِّ عن ُحَصْين هَُو اْبُن َعْبِد الرَّ

أِْن. ي بَِجَذٍع ِمْن الضَّ أِْن فَقُْلت: أَتَْفَعُل هََذا؟ فَقَاَل: َرأَْيت أَبَا هَُرْيَرةَ يَُضحِّ  الضَّ

أِْن اْلَجَذُع، َعْن جَ ■  ٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: يُْجِزي ِمْن الضَّ ْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

 َوَعْن ِحبَّةَ اْلُعَرنِيِّ َعْن َعلِيٍّ ِمْثلُهُ .)اْلولى واهية والثانية منقطعة(

َي بَِجَذَعٍة َسِمينٍَة أََحبُّ ■  َي بِِجَداٍء. َوَعْن اْبِن ُعَمَر َْلَْن أَُضحِّ  إلَيَّ ِمْن أَْن أَُضحِّ

َي بَِجَذَعٍة َسِمينٍَة ■  َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َحِكيٍم َسِمْعت اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: َْلَْن أَُضحِّ

َي بَِجَذِع اْلَمْعِز َمَع قَْولِِه: ََّل تُ  َدقَِة أََحبُّ إلَيَّ ِمْن أَْن أَُضحِّ ْجِزي َعِظيَمٍة تُْجِزي فِي الصَّ

بِِل، َواْلبَقَِر.  إَّلَّ الثَّنِيَّةُ ِمْن اْْلِ

ا  أِْن َعلَى اْلَماِعِز فَقَْط َواْلَمْنُع ِممَّ َوايَِة َعْنهُ إَّلَّ اْختِيَاُر الضَّ قال المؤلف: لَْيَس فِي هَِذِه الرِّ

بِِل َواْلبَقَِر فَقَْط ََّل ِمْن اْلَماِعِز ، َوقَْد رُ  ينَا َعْنهُ قَْبُل ِخََلَف هََذا َكَما ُدوَن الثَّنِيِّ ِمْن اْْلِ وِّ

 أَْوَرْدنَا فَهَُو اْختََِلٌف ِمْن قَْولِِه .

َي بُِمِسنٍّ ِمْن ■ أِْن أََحبُّ إلَيَّ ِمْن أَْن أَُضحِّ َي بَِجَذٍع ِمْن الضَّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َْلَْن أَُضحِّ

 اْلَمْعِز.

أِْن فِي اْْلُْضِحيَِّة.َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ََّل بَأَْس ■َ  بِاْلَجَذِع ِمْن الضَّ

أِْن َوإِنَّهَا لَتَُروُج َعلَى أَْلِف ■َ ي بِاْلَجَذِع ِمْن الضَّ َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن إنِّي َْلَُضحِّ

 َشاٍة.

أِْن ■َ حَ  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ََّل بَأَْس بِاْلَجَذِع ِمْن الضَّ  ابَِة.فَهُْم ِستَّةٌ ِمْن الصَّ

ِويَِّة التَِّميِميِّ قَاَل: َجاَء َرُجٌل إلَى اْبِن َعبَّاٍس فَقَاَل َعلَيَّ بََدنَةٌ أَتُْجِزي َعنِّي ■  َعْن أَبِي السَّ

بِِل؟ قَاَل: نََعْم.  َجَذَعةٌ؟ قَاَل: نََعْم، َوفِي ِرَوايَِة َوِكيٍع َجَذَعةٌ ِمْن اْْلِ
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 767َل اْلَعْشُر[م]َمْسأَلَةٌ اْشتََرى أُْضِحيَّةً َوَدخَ 

 ِ ِل َكََلِمنَا هَهُنَا فِي اْْلََضاِحيِّ أَْمَر َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َذَكْرنَا فِي أَوَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َي أَْن ََّل يََمسَّ ِمْن َشْعِرِه َوََّل ِمْن أَْظفَاِرِه َشْيئًّا» ، َولَْم نَْذُكْر « َمْن أََراَد أَْن يَُضحِّ

اَض اْلُمَخالِفِيَن فِي َذلَِك بِالنِّْسيَاِن فَاْستَْدَرْكنَا هَهُنَا َما ُرِوَي َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْعتِرَ 

 اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا أَْفتَْت بَِذلَِك.

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ثَْورٍ ■ ، قول المؤلف هو قول:يحيى بن يعمر وابن المسيب ، َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

.  َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوهَُو قَْوُل اْْلَْوَزاِعيِّ

 يكره الحلق في عشر ذي الحجة حتى للصبيان.)ابن سيرين(■

 َّل بَأْس بِاَِّلطََِّلِء فِي اْلَعْشِر.)ابن المسيب(■

ُل َسِعيٌد فِي اَِّلطََِّلِء أَنَّهُ بِِخََلِف ⊙ ُحْكِم َسائِِر الشَّْعِر، َوأَنَّ النَّْهَي قال المؤلف: قَْد يَتَأَوَّ

ْأِس فَقَْط.  إنََّما هَُو َشْعُر الرَّ

 يجوز كل ذلك. )أبو حنيفة ومالك(■

 766]َمْسأَلَةٌ اأْلُْضِحيَّةُ َجائَِزةٌ بُِكلِّ َحيََواٍن يُْؤَكُل لَْحُمهُ[م

بِِل، َواْْلُْضِحيَّةُ َجائَِزةٌ بُِكلِّ َحيََواٍن يُْؤَكُل لَْحُمهُ مِ  ْن ِذي أَْربٍَع، أَْو طَائٍِر، َكاْلفََرِس، َواْْلِ

يِك، َوَسائِِر الطَّْيِر َواْلَحيََواِن اْلَحََلِل أَْكلُهُ، َواْْلَْفَضُل فِي ُكلِّ َذلَِك َما  َوبَقَِر اْلَوْحِش، َوالدِّ

 طَاَب لَْحُمهُ َوَكثَُر َوَغََل ثََمنُهُ.

ِل َكََل  ْيت بِِديٍك، َوَعْن َوقَْد َذَكْرنَا فِي أَوَّ ِمنَا فِي اْْلََضاِحيِّ قَْوَل بََِلٍل: َما أُبَالِي لَْو َضحَّ

ا اْلَمْرُدوُد  ا بِِدْرهََمْيِن َوقَاَل: هَِذِه أُْضِحيَّةُ اْبِن َعبَّاٍس.. َوأَمَّ اْبِن َعبَّاٍس فِي اْبتِيَاِعِه لَْحمًّ

 ُ دَّ إلَْيِه فََوَجْدنَا النُُّصوَص تَْشهَُد لِقَْولِنَا، إلَْيِه ِعْنَد التَّنَاُزِع فَهَُو َما اْفتََرَض َّللاَّ  تََعالَى الرَّ

ِ تََعالَى  ُب إلَى َّللاَّ ِ تََعالَى، فَالتَّقَرُّ بُِكلِّ َما لَْم يَْمنَْع ِمْنهُ  -َوَذلَِك أَنَّ اْْلُْضِحيَّةَ قُْربَةٌ إلَى َّللاَّ

تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن{ ]الحج:  َحَسٌن، َوقَالَ  -قُْرآٌن َوََّل نَصُّ ُسنٍَّة 

بَِل َواْلبَقََر أَْفَضُل ِمْن اْلَغنَِم اْلَخبَُر الثَّابُِت َعْن َرُسوِل ١١ [.. َوِمْن اْلبُْرهَاِن َعلَى أَنَّ اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ينَا ِمْن طَرِ  -َصلَّى َّللاَّ ، َواْلَخبَُر الَِّذي أَْوَرْدنَا فِي َكَما ُروِّ يِق اْلبَُخاِريِّ

 فِي اْْلََضاِحيِّ بِالنَّْحِر. -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْلَمْسأَلَِة التَّالِيَِة لِهَِذِه فَفِيهَا أَْمُرهُ 

بِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوََّل يَْخلُو هََذا ِمْن أَْن يَُكوَن  ِل َواْلبَقَِر، أَْو فِي اْلَغنَِم، أََمَر بِالنَّْحِر فِي اْْلِ

، َوََّل   فَإِْن َكاَن أََمَر بَِذلَِك فِي اْلَغنَِم، فَهََذا ُمْبِطٌل لِقَْوِل َمالٍِك: إنَّ النَّْحَر فِي اْلَغنَِم ََّل يَِحلُّ

بِِل وَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَُكوُن َذَكاةًّ فِيهَا، َوإِْن َكاَن أََمَر بَِذلَِك  اْلبَقَِر َواْلَغنَِم لََحُسَن فِي اْْلِ

تَهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اْلُمَحاُل اْلبَاِطُل اْلُمْمتَنُِع بِيَقِيٍن ََّل َشكَّ فِيِه أَْن يَُكوَن  يَُحضُّ أُمَّ

بِِل َواْلبَقَِر َمَع َعِظيِم اْلُكْلفَِة فِيهَا َوُغلُوِّ أَْثَمانِ  هَا َويَْتُرُكوَن َوأَْصَحابَهُ َعلَى التَّْضِحيَِة بِاْْلِ

ُ تََعالَى، َوإِنََّما  َمهَا َّللاَّ اْْلَْرَخَص َواْْلَقَلَّ ثََمنًّا َوهَُو أَْفَضُل، َوهَِذِه إَضاَعةُ اْلَماِل الَّتِي َحرَّ

 التَّْضِحيَةُ بِاْلَغنَِم َضأْنِهَا َوَماِعِزهَا ِرْفٌق بِالنَّاِس لِقِلَِّة أَْثَمانِهَا َوتَفَاهَِة أَْمِرهَ..

 -أقوال الفقهاء:

تجوز اْْلُْضِحيَّة بِبَقََرٍة َوْحِشيٍَّة َعْن َسْبَعٍة، َوبِالظَّْبِي أَْو اْلَغَزاِل َعْن َواِحٍد.)الحسن بن ■
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 حي(

، َوبَِما َحَملَْت بِِه ■ ْنِسيَّةُ ِمْن الثَّْوِر اْلَوْحِشيِّ تجوز اْلضحية بَِما َحَملَْت بِِه اْلبَقََرةُ اْْلِ

 ْن اْلَوْعِل.)أبو حنيفة وأصحابه(اْلَعْنُز مِ 

بِِل، َواْلبَقَِر، َواْلَغنَِم ، النَّْعَجةَ، َواْلَعْنَز، َوالتَّْيَس أَْفَضَل ■  ََّل تُْجِزي اْلضحية إَّلَّ ِمْن اْْلِ

بِِل، َواْلبَقَِر.)مالك(  ِمْن اْْلِ

أَْن، ثُمَّ اْلَماعِ ■  بَِل أَْفَضَل، ثُمَّ اْلبَقََر، ثُمَّ الضَّ  َز .)أبو حنيفة والشافعي(اْْلِ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِر إلَى : »-َصلَّى َّللاَّ َمثَُل اْلُمهَجِّ

 صحيح(«)ي بَْيَضةًّ اْلُجُمَعِة َكَمثَِل َمْن يُْهِدي بََدنَةًّ، ثُمَّ َكَمْن يُْهِدي بَقََرةًّ، ثُمَّ َكَمْن يُْهدِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن اْغتََسَل يَْوَم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َب بَقَرَ  َب بََدنَةًّ، َوَمْن َراَح فِي السَّاَعِة الثَّانِيَِة فََكأَنََّما قَرَّ ةًّ، َوَمْن اْلُجُمَعةَ ثُمَّ َراَح فََكأَنََّما قَرَّ

ابَِعِة فََكأَنَّمَ  ا أَقَْرَن، َوَمْن َراَح فِي السَّاَعِة الرَّ َب َكْبشًّ ا َراَح فِي السَّاَعِة الثَّالِثَِة فََكأَنََّما قَرَّ

َب بَْيَضةًّ  َب َدَجاَجةًّ، َوَمْن َراَح فِي السَّاَعِة اْلَخاِمَسِة فََكأَنََّما قَرَّ  صحيح(«)قَرَّ

بََرْيِن هَْدُي َدَجاَجٍة، َوُعْصفُوٍر، َوتَْقِريبُهَُما، َوتَْقِريُب بَْيَضٍة؛ َواْْلُْضِحيَّةُ فَفِي هََذْيِن اْلخَ 

ا فِيِه َوَمْنفََعةًّ لِْلَمَساِكيِن، َوََّل  ا فَْضُل اْْلَْكبَِر فَاْْلَْكبَِر ِجْسمًّ ، َوفِيِهَما أَْيضًّ تَْقِريٌب بََِل َشكٍّ

يْ  .ُمْعتَِرَض َعلَى هََذْيِن النَّصَّ  ِن أَْصَلًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ ِجْبِريَل قَاَل لِلنَّبِيِّ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ■  يَْوَم اْْلَْضَحى: يَا  -َصلَّى َّللاَّ

أِْن َخْيٌر ِمنْ  يِِّد ِمْن اْلَمْعِز، َوإِنَّ اْلَجَذَع ِمْن الضَّ أِْن َخْيٌر ِمْن السَّ ُد إنَّ اْلَجَذَع ِمْن الضَّ  ُمَحمَّ

ُ َذبْ  بِِل، َولَْو َعلَِم َّللاَّ يِِّد ِمْن اْْلِ أِْن َخْيٌر ِمْن السَّ يِِّد ِمْن اْلبَقَِر، َوإِنَّ اْلَجَذَع ِمْن الضَّ ا هَُو السَّ حًّ

ضعيف() ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد َوهَُو َضِعيٌف «)-َعلَْيِه السَََّلُم  -أَْفَضُل ِمْنهُ لَفََدى بِِه إْبَراِهيَم 

ا، َضعَّ  ا ِجد ًّ ا َواطََّرَحهُ أَْحَمُد، َوأََساَء اْلقَْوَل فِيِه ِجد ًّ َوِزيَاُد ْبُن َمْيُموٍن َمْذُكوٌر  -فَهُ ِجد ًّ

 بِاْلَكِذِب(

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمرَّ النُّْعَماُن ْبُن أَبِي فَِطيَمةَ َعلَى َرُسوِل َّللاَّ بَِكْبٍش أَقَْرَن  -َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه  -: َما أَْشبَهَ هََذا اْلَكْبَش بِاْلَكْبِش الَِّذي َذبََح إْبَراِهيُم -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَْعيََن فَقَاَل 

ََلُم   ضعيف مرسل()محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف(«)-السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن ُعبَاَدةَ ْبِن نَُسيٍّ َعْن النَّبِيِّ ■  ُر اْْلُْضِحيَِّة َخيْ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا َواطََّرَحهُ أَْحَمُد، َوأََساَء اْلقَْوَل « ) اْلَكْبشُ  فَهُ ِجد ًّ ا، َضعَّ ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد َوهَُو َضِعيٌف ِجد ًّ

ا   َوِزيَاُد ْبُن َمْيُموٍن َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب( -فِيِه ِجد ًّ

ا اَِّلْحتَِجاُج بِأَنَّهُ فََدى  قال المؤلف: بِيَح بَِكْبٍش فَبَاِطٌل، َما َصحَّ َذلَِك قَطُّ.. َوهَْبَك َوأَمَّ الذَّ

 -لَْو َصحَّ فَلَْيَس فِيِه فَْضُل َسائِِر اْلِكبَاِش َعلَى َسائِِر اْلَحيََواِن، َوََّل َكاَن أَْمُر إْبَراِهيَم 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن أُْضِحيَّةًّ فَََل َمْدَخَل لِْْلََضاِحيِّ فِيِه، َوقَْد  -َعلَْيِه السَََّلُم  قَاَل تََعالَى: }إِنَّ َّللاَّ

أِْن بِهَِذِه اآْليَِة اْلبَيِّنَةِ   تَْذبَُحوا بَقََرةًّ{ .. فَيَْنبَِغي َعلَى هََذا أَْن يَُكوَن اْلبَقَُر أَْفَضَل ِمْن الضَّ

بِيِح.  اْلَواِضَحِة ََّل بِالظَّنِّ اْلَكاِذِب فِي َكْبِش الذَّ

 ُ ِ َوُسْقيَاهَا{ َوقَْد قَاَل َّللاَّ بُِل أَْفَضَل   تََعالَى: }نَاقَةَ َّللاَّ فِي نَاقَِة َصالٍِح فَيَْنبَِغي أَْن تَُكوَن اْْلِ
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ََلةُ  هَ بَْعُضهُْم بِِذْكِر اْْلَثَِر الَِّذي فِيِه الصَّ أِْن بِهَِذِه اآْليَِة اْلبَيِّنَِة اْلَواِضَحِة ..َوَموَّ فِي  ِمْن الضَّ

بِِل، ِْلَنَّهُ ِجنٌّ ُخلِقَْت ِمْن ِجنٍّ فَقُْلنَا:  َمبَاِرِك اْلَغنَمِ  ََلِة فِي َمَعاِطِن اْْلِ َوالنَّْهُي َعْن الصَّ

 فَْليَُكْن هََذا ِعْنَدُكْم َدلِيَلًّ فِي فَْضِل اْلَغنَِم َعلَْيهَا فِي اْلهَْدِي، َوأَْنتُْم ََّل تَقُولُوَن بِهََذا.

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - فَإِْن َذَكُروا أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ى بَِكْبَشْيِن، قُْلنَا: نََعْم، َوقَْد َصحَّ  -َصلَّى َّللاَّ َضحَّ

ِ »أَنَّ َعائَِشةَ قَالَْت:  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَْتُرُك اْلَعَمَل َوهَُو يُِحبُّ أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

ا: « .. ِه النَّاُس فَيُْكتََب َعلَْيِهمْ يَْعَمَل بِِه َمَخافَةَ أَْن يَْعَمَل بِ  ى »َوأَْيضًّ َعلَْيِه  -فَقَْد َضحَّ

ََلُم   ⬇« بِاْلبَقَرِ  -السَّ

ا ُكنَّا بِِمنًّى أُتِيُت بِلَْحِم بَقٍَر َكثِيٍر فَقُْلُت: »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت فِي َحِديٍث ■  لَمَّ

ى َرسُ  ِ َما هََذا؟ قَالُوا: َضحَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وُل َّللاَّ  )صحيح(« َعْن نَِسائِِه بِاْلبَقَرِ  -َصلَّى َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُل َما نَْبَدأُ : »-َصلَّى َّللاَّ أَوَّ

 صحيح(«)ْرِجَع فَنَْنَحرَ بِِه فِي يَْوِمنَا هََذا أَنَّ نَُصلَِّي ثُمَّ نَ 

ِ »أَنَّ اْبَن ُعَمَر أَْخبََرهُ قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَْذبَُح َويَْنَحُر  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بِاْلُمَصلَّى

ََّل يَُجوُز أَْلبَتَّةَ  -ِة َوهَُو الَِّذي يَُخالِفُنَا فِي هَِذِه اْلَمْسأَلَ  -قال المؤلف: َوالنَّْحُر ِعْنَد َمالٍِك 

ٍه فِي اْلبَقَِر .. بِِل َوَعلَى تََكرُّ  فِي اْلَغنَِم َوإِنََّما هَُو ِعْنَدهُ فِي اْْلِ

 767]َمْسأَلَةٌ َوْقُت َذْبِح اأْلُْضِحيَِّة أَْو نَْحِرَها[م

ْمُس ِمْن يَْوِم النَّْحِر، ثُمَّ َوَوْقُت َذْبِح اْْلُْضِحيَِّة أَْو نَْحِرهَا هَُو أَْن يُْمِهَل َحتَّى تَْطلُ  َع الشَّ

تَْبيَضَّ َوتَْرتَفَِع، َويُْمِهَل َحتَّى يَْمِضَي ِمْقَداُر َما يَُصلِّي َرْكَعتَْيِن يَْقَرأُ فِي اْْلُولَى بَْعَد ثََماِن 

َراٍت " أُمَّ اْلقُْرآِن " تَْكبِيَراٍت " أُمَّ اْلقُْرآِن " َوُسوَرةَ " ق " َوفِي الثَّانِيَِة بَْعَد ِستِّ تَْكبِي

ُجوَد،  ُكوَع َوالسُّ َوُسوَرةَ: " اْقتََربَْت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمُر " بِتَْرتِيٍل َويُتِمُّ فِيِهَما الرُّ

 َويَْجلُِس، َويَتََشهَُّد، َويَُسلُِّم.

َحاِري، َواْلُمُدِن اْلبَاِدي، َواْلَحاِضُر، وَ  -ثُمَّ يَْذبَُح أُْضِحيَّتَهُ أَْو يَْنَحُرهَا  أَْهُل اْلقَُرى، َوالصَّ

َي َوََّل بُدَّ  َسَواٌء فِي ُكلِّ َذلَِك؛ فََمْن َذبََح، أَْو نََحَر قَْبَل َما َذَكْرنَا فَفَْرٌض َعلَْيِه أَْن يَُضحِّ

َماِم، َوََّل   لُِمَراَعاِة تَْضِحيَتِِه.بَْعَد ُدُخوِل اْلَوْقِت اْلَمْذُكوِر، َوََّل َمْعنَى لُِمَراَعاِة َصََلِة اْْلِ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، إَّلَّ أَنَّ الشَّافِِعيَّ لَْم يُِجْز التَّْضِحيَةَ ■ قول المؤلف َوهَُو قَْوُل :الشَّافِِعيِّ

 قَْبَل تََماِم اْلُخْطبَِة.

ى قَْبَل اْلُخْطبَِة أَْجَزأَهُ.)سفيان(■   إْن َضحَّ

ا أَْهُل الْ ■  َماِم فََعلَْيِه أَْن يُِعيَد َولَْم أَمَّ ى ِمْنهُْم قَْبَل تََماِم َصََلِة اْْلِ ُمُدِن َواْْلَْمَصاِر فََمْن َضحَّ

ْوا بَْعَد طُلُوِع اْلفَْجِر ِمْن يَْوِم اْْلَْضَحى  ا أَْهُل اْلقَُرى َواْلبََواِدي فَإِْن َضحَّ ، َوأَمَّ يَُضحِّ

 اء وإبراهيم(أَْجَزأَهُْم.)أبو حنيفة وروى عن عط

َماُم فَلَْم يَُضحِّ .)مالك ثُمَّ اْختَلََف أَْصَحابُهُ فَطَائِفَةٌ قَالَْت: ■  َي اْْلِ ى قَْبَل أَْن يَُضحِّ َمْن َضحَّ

َماُم هَُو أَِميُر اْلُمْؤِمنِيَن؛ َوطَائِفَةٌ قَالَْت: بَْل هَُو أَِميُر اْلبَْلَدِة، َوطَائِفَةٌ قَالَْت: بَْل هَُو الَّ  ِذي اْْلِ

 يَُصلِّي بِالنَّاِس َصََلةَ اْلِعيِد.
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َماُم َصََلةَ اْْلَْضَحى َولَْم ⊙ ا: أََرأَْيتُْم إْن َضيََّع اْْلِ قال المؤلف: َونَقُوُل لِلطَّائِفَتَْيِن َمعًّ

ِ ِمْن هَذَ  ِ تََعالَى فِي اْْلََضاِحيِّ َعلَى النَّاِس؟ َحاَشا ّلِِلَّ  ا..يَُضحِّ أَتَْبطُُل ُسنَّةُ َّللاَّ

 -األحاديث واآلثار:

ََلِة فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ »َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: ■  ُ  -َذبََح أَبُو بُْرَدةَ قَْبَل الصَّ َصلَّى َّللاَّ

 « .: أَْبِدْلهَا-َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■  ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى، ثُمَّ َخطََب فَأََمَر  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا ََلِة أَْن يُِعيَد َذْبحًّ   «َمْن َكاَن َذبََح قَْبَل الصَّ

ِ »عن ُجْنُدب يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمرَّ َرُسوُل َّللاَّ يَْوَم النَّْحِر َعلَى قَْوٍم قَْد  -َصلَّى َّللاَّ

َر َوَذبََح قَْبَل َصََلتِنَا فَْليُِعْد، َوَمْن لَْم يَْذبَْح أَْو يَْنَحْر فَْليَْذبَْح نََحُروا َوَذبَُحوا فَقَاَل: َمْن نَحَ 

 ِ   «َوْليَْنَحْر بِاْسِم َّللاَّ

ِ يَقُوُل ■ ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَر َرُسوُل َّللاَّ َمْن َكاَن نََحَر  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم . -يُِعيَد بِنَْحٍر آَخَر َوََّل يَْنَحُروا َحتَّى يَْنَحَر النَّبِيُّ قَْبلَهُ أَْن   َصلَّى َّللاَّ

 767]َمْسأَلَةٌ اأْلُْضِحيَّةُ لِْلَحاجِّ َولِْلُمَسافِِر[م

ََّل فَْرَق، َوَكَذلَِك اْلَعْبُد َواْْلُْضِحيَّةُ ُمْستََحبَّةٌ لِْلَحاجِّ بَِمكَّةَ َولِْلُمَسافِِر َكَما ِهَي لِْلُمقِيِم وَ 

ِ تََعالَى: }َواْفَعلُوا اْلَخْيَر{ َواْْلُْضِحيَّةُ فِْعُل َخْيٍر.. َولَِما َذَكْرنَا ِمْن قَوْ  ِل َواْلَمْرأَةُ لِقَْوِل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَُخصَّ فِي التَّْضِحيَِة َوالتَّْقِريِب َولَْم  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن َعْبٍد، َوََّل  ا ِمْن أُْنثَى، َوََّل ُحر ًّ ا ِمْن ُمقِيٍم، َوََّل َذَكرًّ بَاِديًّا ِمْن َحاِضٍر، َوََّل ُمَسافِرًّ

ا ِمْن َغْيِرِه..َوقَْد َذَكْرنَا قَْبُل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َحاج ًّ ى  -َصلَّى َّللاَّ بِاْلبَقَِر َعْن َضحَّ

 « .نَِسائِِه بَِمكَّةَ َوهُنَّ َحَواجُّ َمَعهُ 

ي  ينَا ِمْن طَِريِق النََّخِعيِّ أَنَّ ُعَمَر َكاَن يَُحجُّ فَََل يَُضحِّ  َوهََذا ُمْرَسٌل. -َوُروِّ

 َكذَّاٌب. . َواْلَحاِرثُ -َوِمْن طَِريِق اْلَحاِرِث َعْن َعلِيٍّ لَْيَس َعلَى اْلُمَسافِِر أُْضِحيَّةٌ 

وَن فِي اْلَحجِّ  َولَْيَس فِي َشْيٍء ِمْن هََذا  -َوَعْن أَْصَحاِب اْبِن َمْسُعوٍد أَنَّهُْم َكانُوا ََّل يَُضحُّ

ةَ فِي أََحٍد  ُدوَن ُكلِِّه َمْنٌع لِْلَحاجِّ َوََّل لِْلُمَسافِِر ِمْن التَّْضِحيَِة َوإِنََّما فِيِه تَْرُكهَا فَقَْط، َوََّل ُحجَّ

ِ رَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. -ُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

َي بَِحيََواٍن[م  777]َمْسأَلَةٌ نََوى أَْن يَُضحِّ

َي بِِه َوََّل بُدَّ، بَْل لَهُ أَْن ََّل  ا َذَكْرنَا أَْن يَُضحِّ َي بَِحيََواٍن ِممَّ َوََّل يَْلَزُم َمْن نََوى أَْن يَُضحِّ

َي بِِه إْن َشاء إَّلَّ   أَْن يَْنُذَر َذلَِك فِيِه فَيَْلَزُمهُ اْلَوفَاُء بِِه.يَُضحِّ

ا فَََل يَْلَزُمهُ -بُْرهَاُن َذلَِك  ا فَإِْذ لَْيَسْت فَْرضًّ ْمنَا لَْيَسْت فَْرضًّ : أَنَّ اْْلُْضِحيَّةَ َكَما قَدَّ

ى قَْبَل وَ  ْقِت التَّْضِحيَِة فِي أَْن التَّْضِحيَةُ إَّلَّ أَْن يُوِجبَهَا نَصٌّ َوََّل نَصَّ إَّلَّ فِيَمْن َضحَّ

 يُِعيَد؛ َوفِيَمْن نََذَر أَْن يَفَِي بِالنَّْذِر.

ي بِهَا َويَْشتَِري  ْن يَُضحِّ ُجُل أُْضِحيَّتَهُ ِممَّ ينَا ِمْن طَِريِق ُمَجاِهٍد ََّل بَأَْس بِأَْن يَبِيَع الرَّ َوُروِّ

ا ِمْنهَا   -يَّةًّ، ثُمَّ بََدا لَهُ قَاَل: ََّل بَأَْس بِأَْن يَبِيَعهَا َوَعْن َعطَاٍء فِيَمْن اْشتََرى أُْضحِ  -َخْيرًّ

، َواْلَحَسِن، َوَعطَاٍء، َكَراهَةَ َذلَِك.. ْعبِيِّ ، َوالشَّ ينَا َعْن َعلِيٍّ  َوُروِّ

 777]َمْسأَلَةٌ ََل تَُكوُن اأْلُْضِحيَّةُ أُْضِحيَّةً إَلَّ بَِذْبِحَها بِنِيَِّة التَّْضِحيَِة[م
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ُن اْْلُْضِحيَّةُ أُْضِحيَّةًّ إَّلَّ بَِذْبِحهَا، أَْو نَْحِرهَا بِنِيَِّة التَّْضِحيَِة ََّل قَْبَل َذلَِك أَْصَلًّ َولَهُ َوََّل تَُكو

َي بِهَا َوأَْن يَبِيَعهَا َوأَْن يَُجزَّ ُصوفَهَا َويَْفَعلَ   َما لَْم يَْذبَْحهَا، أَْو يَْنَحْرهَا َكَذلَِك أَْن ََّل يَُضحِّ

 َشاَء َويَأُْكَل لَبَنَهَا َويَبِيَعهُ، َوإِْن َولََدْت فَلَهُ أَْن يَبِيَع َولََدهَا أَْو يَْمِسَكهُ أَْو يَْذبََحهُ، فَإِنْ  فِيِه َما

 َضلَّْت فَاْشتََرى َغْيَرهَا، ثُمَّ َوَجَد الَّتِي َضلَّْت لَْم يَْلَزْمهُ َذْبُحهَا َوََّل َذْبُح َواِحَدٍة ِمْنهَُما، فَإِنْ 

ى بِِهَما، أَْو بِأََحِدِهَما، أَْو بَِغْيِرِهَما فَقَْد أَْحَسَن، َوإِْن لَْم يَُضحِّ أَْصَلًّ فَََل َحَرَج، َوإِْن َضحَّ 

اْشتََراهَا َوبِهَا َعْيٌب ََّل تُْجِزي بِِه فِي اْْلََضاِحيِّ َكَعَوٍر، أَْو َعَجٍف: أَْو َعَرٍج، أَْو َمَرٍض، 

َي بِهَا، َولَْو أَنَّهُ َملََكهَا َسلِيَمةًّ ِمْن ُكلِّ َذلَِك، ثُمَّ ثُمَّ َذهََب اْلَعْيُب َوصَ  ْت َجاَز لَهُ أَْن يَُضحِّ حَّ

أََصابَهَا َعْيٌب ََّل تُْجِزي بِِه فِي اْْلُْضِحيَِّة قَْبَل تََماِم َذَكاتِهَا، َولَْو فِي َحاِل التَّْذِكيَِة لَْم 

 تُْجِزِه..

 -أقوال الفقهاء:

سليمة ثم أصابها عيب بعد ذلك جازت التضحية بها.)حماد بن أبي إذا اشتراها ■

 سليمان واْلَحَسِن، َوإِْبَراِهيَم(

ا.)الحسن ■  فِيَمْن َضلَّْت أُْضِحيَّتُهُ فَاْشتََرى أُْخَرى فََوَجَد اْْلُولَى أَنَّهُ يَْذبَُحهَُما َجِميعًّ

 والحكم بن عتيبة وقال عطاء : يذبح اْلولى(

َي بِهَا، فَلَْو إْن اْشتََرا■  هَا َصِحيَحةًّ، ثُمَّ َعِجفَْت ِعْنَدهُ َحتَّى ََّل تُْنقِي أَْجَزأَْتهُ أَْن يَُضحِّ

يُن َعْينَهَا، أَْو اْنَكَسَر ِرْجلُهَا  كِّ ْت ِعْنَدهُ لَْم تُْجِزِه، فَلَْو أَنَّهُ إْذ َذبََحهَا أََصاَب السِّ اْعَورَّ

 أَْجَزأَْتهُ.)أبو حنيفة(

: إَّلَّ  ََّل يَُجزُّ ■  افِِعي وقَاَل الشَّافِِعيُّ ُصوفَهَا َوََّل يَْشَرُب لَبَنَهَا.) أبو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّ

 َما فََضَل َعْن َولَِدهَا(

 من جز صوف أضحيته فليتصدق به.)الحسن(■

 لَْيِه َذلَِك(إْن َولََدْت َذبََح َولََدهَا َمَعهَا.)أبو حنيفة والشافعي َوقَاَل َمالٌِك: لَْيَس عَ ■ 

 -اآلثار:

: إَذا اْشتََرْيت اْْلُْضِحيَّةَ َسلِيَمةًّ فَأََصابَهَا ِعْنَدك ■  َعْن هُبَْيَرةَ ْبِن يَِريَم قَاَل: قَاَل َعلِيٌّ

 َعَواٌر، أَْو َعَرٌج فَبَلََغْت اْلَمْنَسَك فََضحِّ بِهَا.

ي  -يَّةًّ َسلِيَمةًّ َعْن َعلِيٍّ أَنَّهُ ُسئَِل َعْن َرُجٍل اْشتََرى أُْضحِ ■  ْت ِعْنَدهُ؟ قَاَل: يَُضحِّ فَاْعَورَّ

 بِهَا .

ك.■  عن اْبِن َعبَّاٍس فِيَمْن اْشتََرى أُْضِحيَّةًّ فََضلَّْت؟ قَاَل: ََّل يَُضرُّ

َي بِ ■  هَا؟ فَقَاَل َعْن َعلِيٍّ أَنَّهُ َسأَلَهُ َرُجٌل َمَعهُ بَقََرةٌ قَْد َولََدْت فَقَاَل: ُكْنت اْشتََرْيتهَا ِْلَُضحِّ

: ََّل تَْحلِْبهَا إَّلَّ فَْضَلًّ َعْن َولَِدهَا فَإَِذا َكاَن يَْوُم اْْلَْضَحى فَاْذبَْحهَا َوَولََدهَا َعْن  لَهُ َعلِيٌّ

 َسْبَعٍة.

 772]َمْسأَلَةٌ التَّْضِحيَةُ لَْيًَل َونََهاًرا[م

ِم، َوالتَّْضِحيَةُ َجائَِزةٌ ِمْن اْلَوْقِت الَِّذي َذَكْرنَا يَ  ْوَم النَّْحِر إَّلَّ أَْن يُِهلَّ ِهََلُل اْلُمَحرَّ

ا َجائٌِز.  َوالتَّْضِحيَةُ لَْيَلًّ َونَهَارًّ

 -أقوال الفقهاء:
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ْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر.  قول المؤلف هو قول: أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبُد الرَّ

يَب الشَّْمُس.)ابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن وأبو النَّْحُر يَْوٌم َواِحٌد إلَى أَْن تَغِ ■ 

 سليمان(

 النَّْحُر فِي اْْلَْمَصاِر يَْوٌم، َوبِِمنًّى ثَََلثَةُ أَيَّاٍم.)جابر بن زيد(■ 

 التَّْضِحيَةَ يَْوَم النَّْحِر َويَْوَماِن بَْعَدهُ.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك(■ 

ثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَدهُ.)عطاء والحسن والزهري وعمر بن عبد التَّْضِحيةَ يَْوُم النَّْحِر وَ ■ 

 العزيز والشافعي(

 يجوز أن يضحي بالليل.)عطاء وأبو حنيفة والشافعي(■

.)مالك(■  ى لَْيَلًّ  ََّل يَُجوُز أَْن يَُضحَّ

 -واآلثار: اآليات واألحاديث

ِ فِي أَ ■  ُ تََعالَى: }َويَْذُكُروا اْسَم َّللاَّ يَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَهُْم ِمْن بَِهيَمِة قَاَل َّللاَّ

ُ ٢٨اْلَْنَعاِم{ ]الحج:  [ قَال المؤلف: قالوا :فَلَْم يَْذُكْر اللَّْيَل ، َوهََذا ِمْنهُْم إيهَاٌم يَُمقُِّت َّللاَّ

ا َ تََعالَى لَْم يَْذُكْر فِي هَِذِه اآْليَِة َذْبحًّ ا ََّل فِي تََعالَى َعلَْيِه، ِْلَنَّ َّللاَّ ، َوََّل تَْضِحيَةًّ، َوََّل نَْحرًّ

ُ تََعالَى بِِذْكِرِه فِي تِْلَك اْْلَيَّاِم اْلَمْعلُوَماِت أَفَتََرى يَحْ  ُرُم نَهَاٍر، َوََّل فِي لَْيٍل، َوإِنََّما أََمَر َّللاَّ

فُوا فِيِه اْلَكلَِم َعْن َمَواضِ  ا َحرَّ ؟ ..َوهََذا ِممَّ ِعِه، َوََّل يَْختَلِفُوَن فِيَمْن َحلََف ِذْكُرهُ فِي لَيَالِيِِهنَّ

ا ثَََلثَةَ أَيَّاٍم أَنَّ اللَّْيَل يَْدُخُل فِي َذلَِك َمَع النَّهَاِر.  أَْن ََّل يَُكلَِّم َزْيدًّ

ا " بَلََغنَا:■  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر، قَاََّل َجِميعًّ  َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِم لَِمْن أََراَد أَْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ اْْلَْضَحى إلَى ِهََلِل اْلُمَحرَّ

 )ضعيف مرسل(« يَْستَأْنَِي بَِذلِكَ 

ِ »َعْن َعطَاِء ْبِن يََساٍر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ لذَّْبِح َعْن ا -َصلَّى َّللاَّ

، َوُمبَشَُّر ْبُن ُعبَْيٍد َمْذُكوٌر بَِوْضِع اْلَحِديِث «)بِاللَّْيلِ  ضعيف مرسل()َ بَقِيَّةُ لَْيَس بِاْلقَِويِّ

ا، ثُمَّ هَُو ُمْرَسٌل(  َعْمدًّ

لُهَا.)ضعيف() ِمْن طَِريقِ ■  اْبِن  َعْن ِزرٍّ َعْن َعلِيٍّ قَاَل: النَّْحُر ثَََلثَةُ أَيَّاٍم أَْفَضلُهَا أَوَّ

 َوهَُو ُمتََكلٌَّم فيه( -َعْن اْلِمْنهَاِل  -َوهَُو َسيُِّئ اْلِحْفِظ  -أَبِي لَْيلَى 

: أَنَّ أَبَاهُ َسِمَع ُعَمَر يَقُوُل: إنََّما النَّْحُر فِي ■  َمالِِك ْبِن َماِعٍز، أَْو َماِعِز ْبِن َمالٍِك الثَّقَفِيِّ

 اْْلَيَّاِم.)ضعيف()مجهول وأبوه مجهول أيضا(هَِذِه الثَََّلثَِة 

 َعْن َحْرِب ْبِن نَاِجيَةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أَيَّاُم النَّْحِر ثَََلثَةُ أَيَّاٍم.■ 

َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: اْْلَْضَحى يَْوُم النَّْحِر َويَْوَماِن بَْعَدهُ.)ضعيف() َعْن ■ 

ِ ْبِن نَافٍِع، َوِكََلهَُما َضِعيٌف( إْسَماِعيَل ْبنِ   َعيَّاٍش َوَعْبِد َّللاَّ

 و صح عن أنس رضي َّللا عنه(  )ومثله عن أبي هريرة وهو ضعيف

َحايَا.)ضعيف(■   َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َما َذبَْحت يَْوَم النَّْحِر، َوالثَّانَِي، َوالثَّالَِث فَِهَي الضَّ

 َعبَّاٍس قَاَل: اْْلَيَّاُم اْلَمْعلُوَماُت: يَْوُم النَّْحِر، َوثَََلثَةُ أَيَّاٍم بَْعَدهُ.َعْن ِمْقَسٍم َعْن اْبِن ■ 

ي أَْن يَْذبََح أُْضِحيَّتَهُ بِيَِدِه[م  773]َمْسأَلَةٌ لِْلُمَضحِّ

ي َرُجَلًّ َكاَن أَْو اْمَرأَةًّ أَْن يَْذبََح أُْضِحيَّتَهُ أَْو يَْنحَ  َرهَا بِيَِدِه، فَإِْن َذبََحهَا َونَْستَِحبُّ لِْلُمَضحِّ
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أَْو نََحَرهَا لَهُ بِأَْمِرِه ُمْسلٌِم َغْيُرهُ أَْو ِكتَابِيٌّ أَْجَزأَهُ َوََّل َحَرَج فِي َذلَِك.. َوقَاَل تََعالَى: 

يٍن َما [ َوإِنََّما َعنَى َعزَّ َوَجلَّ بِيَقِ ٥}َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم{ ]المائدة: 

ونَهُ ََّل َما يَأُْكلُونَهُ، ِْلَنَّهُْم يَأُْكلُوَن اْلَمْيتَةَ، َوالدََّم، َواْلِخْنِزيَر، َوَما ُعِمَل بِاْلَخْمِر  يَُذكُّ

 َوظَهََرْت فِيِه؛ فَإِْذ َذبَائُِحهُْم َونََحائُِرهُْم َحََلٌل، فَالتَّْفِريُق بَْيَن اْْلُْضِحيَِّة َوَغْيِرهَا ََّل َوْجهَ 

 لَهُ..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَمان والنخعي وعطاء ■ قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 والزهرَي.

 ■ ، ََّل يَْذبَُحهَا إَّلَّ ُمْسلٌِم.)مالك ، َوَعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، َواْلَحَسِن، َوَعطَاٍء اْلُخَراَسانِيِّ

، َوُمجَ  ْعبِيِّ ا، فَإِْن َذبََحهَا ِكتَابِيٌّ قَاَل اْبُن اْلقَاِسِم: َوالشَّ اِهٍد، َوَعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح أَْيضًّ

 يَْضَمنُهَا (

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَنٍَس قَاَل: ■  ى َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َضحَّ بَِكْبَشْيِن أَْملََحْيِن أَقَْرنَْيِن  -َصلَّى َّللاَّ

َ َوَكبَّرَ َورَ  ا قََدَمهُ َعلَى ِصفَاِحِهَما َوَسمَّى َّللاَّ  صحيح(«)أَْيتُهُ يَْذبَُحهَُما بِيَِدِه َواِضعًّ

ٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ََّل يَْذبَُح أََضاِحيَُّكْم اْليَهُوُد، َوََّل ■  َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

 إَّلَّ ُمْسلٌِم .)ضعيف منقطع( النََّصاَرى، ََّل يَْذبَُحهَا

َعْن اْبِن َعبَّاٍس ََّل يَْذبَُح أُْضِحيَّتَك إَّلَّ ُمْسلٌِم.)ضعيف() قَابُوَس ْبِن أَبِي َظْبيَاَن ■ 

 ضعيف(

 َعْن أَبِي ُسْفيَاَن َعْن َجابٍِر: ََّل يَْذبَُح النُُّسَك إَّلَّ ُمْسلٌِم.)ضعيف()أبو سفيان ضعيف(■َ

 777فِي اأْلُْضِحيَِّة اْلَواِحَدِة اْلَجَماَعةُ[م ]َمْسأَلَةٌ يَْشتَِرك

َوَجائٌِز أَْن يَْشتَِرَك فِي اْْلُْضِحيَِّة اْلَواِحَدِة أَيُّ َشْيٍء َكانَْت اْلَجَماَعةُ ِمْن أَْهِل اْلبَْيِت 

َي اْلَواِحُد بَِعَدٍد ِمْن اْْلََضاِحيِّ  ى َرُسو»َوَغْيِرِهْم، َوَجائٌِز أَْن يَُضحِّ ِ َضحَّ َصلَّى  -ُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َكَما َذَكْرنَا آنِفًّا َولَْم يَْنهَ َعْن أَْكثََر ِمْن َذلَِك، « بَِكْبَشْيِن أَْملََحْينِ  -َّللاَّ

 َواْْلُْضِحيَّةُ فِْعُل َخْيٍر، فَاَِّلْستِْكثَاُر ِمْن اْلَخْيِر َحَسٌن.

 -أقوال الفقهاء:

النَّاقَةُ َعْن َسْبَعٍة فَأَقَلَّ أَْجنَبِيِّيَن َوَغْيَر أَْجنَبِيِّيَن يَْشتَِرُكوَن فِيهَا، َوََّل  تُْجِزُئ اْلبَقََرةُ، أَوْ ■ 

 ، تُْجِزُئ َعْن أَْكثََر، َوََّل تُْجِزُئ الشَّاةُ إَّلَّ َعْن َواِحٍد.) َحنِيفَةَ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

، َوأَْحَمدُ  ، َوالشَّافِِعيُّ ، َوإِْسَحاُق، َوأَبُو ثَْوٍر، َوأَبُو ُسلَْيَماَن ، وابن المسيب َواْْلَْوَزاِعيُّ

 ،الحسن(

 تجزئ البدنة عن عشرة.)ابن المسيب(■

بِِل، أَْو اْلبَقَِر، أَْو اْلَغنَِم َعْن َواِحٍد، َوَعْن أَْهِل اْلبَْيِت ■  ْأُس اْلَواِحُد ِمْن اْْلِ  -يُْجِزُئ الرَّ

ا َوإِْن َكثَُر َعَدُدهُْم َوَكا عًّ َوََّل تُْجِزُئ إَذا  -نُوا أَْكثََر ِمْن َسْبَعٍة إَذا أَْشَرَكهُْم فِيهَا تَطَوُّ

ا.)مالك(  اْشتََرْوهَا بَْينَهُْم بِالشَِّرَكِة َوََّل َعْن أَْجنَبِيَّْيِن فََصاِعدًّ

َّل تجوز الشركة في اْلضحية.)ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان وكرهه الحكم بن ■
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 عتيبة(

 -ث واآلثار:األحادي

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَْو أَبِي هَُرْيَرةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ : -َصلَّى َّللاَّ

َي اْشتََرى َكْبَشْيِن َعِظيَمْيِن، َسِمينَْيِن، أَقَْرنَْيِن أَْملََحْيِن،  أَنَّهُ َكاَن إَذا أََراَد أَْن يَُضحِّ

ِ بِالتَّْوِحيِد َولَهُ بِاْلبَََلِغ، ْيِن،َمْوُجوءَ  تِِه َمْن َشِهَد ّلِِلَّ َويَْذبَُح اآْلَخَر  فَيَْذبَُح أََحَدُهَما َعْن أُمَّ

دٍ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ  )صحيح(« َعْن ُمَحمَّ

 ِ ةُ إنََّما ِهَي فِي فِْعِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -قال المؤلف: اْلُحجَّ  -َولَْم يَْمنَْع  -َم َصلَّى َّللاَّ

ِع أَْكثََر ِمْن َعَشَرٍة، َوَسْبَعٍة، بَْل قَْد أَْشَرَك  -َعلَْيِه السَََّلُم  َعلَْيِه  -ِمْن اَِّلْشتَِراِك فِي التَّطَوُّ

ََلُم  تِِه. -السَّ  فِي أُْضِحيَّتِِه َجِميَع أُمَّ

ٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعلِيِّ بْ ■  ِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: اْلَجُزوُر، َواْلبَقََرةُ، َعْن َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

 َسْبَعٍة ِمْن أَْهِل اْلبَْيِت ََّل يَْدُخُل َمَعهُْم ِمْن َغْيِرِهْم .

َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: اْلبَقََرةُ َواْلَجُزوُر َعْن ■ 

 مسعود( َسْبَعٍة.)ومثله عن ابن

: اْلبَقََرةُ َعْن َسْبَعٍة َواْلَجُزوُر َعْن َسْبَعٍة يَْشتَِرُكوَن فِيهَا َوإِْن َكانُوا ■  َْ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك

 ِمْن َغْيِر أَْهِل َداٍر َواِحَدٍة.

، وابن عباس :ِ اْلبََدنَةُ َعْن َعَشَرةٍ ■    َعْن ُحَذْيفَةَ، َوَجابٍِر، َوَعلِيٍّ

نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر: اْلبََدنَةُ َعْن َواِحٍد، َواْلبَقََرةُ َعْن َواِحٍد، َوالشَّاةُ َعْن َواِحٍد، ََّل َعْن ■ 

ا.  أَْعلَُم ِشْركًّ

ْعبِيِّ قَاَل: َسأَْلت اْبَن ُعَمَر َعْن اْلبَقََرِة َواْلبَِعيِر تُْجِزي َعْن َسْبَعٍة؟ فَقَاَل: َكْيَف، ■  َعْن الشَّ

لُهَا ٍد  أَوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسْبَعةُ أَْنفٍُس؟ قُْلت: إنَّ أَْصَحاَب ُمَحمَّ الَِّذيَن بِاْلُكوفَِة  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْفتَْونِي فَقَالُوا: نََعْم قَالَهُ النَّبِيُّ  َوأَبُو بَْكٍر، َوُعَمُر، فَقَاَل اْبُن  -َصلَّى َّللاَّ

 ْرت .ُعَمَر: َما َشعُ 

 قال المؤلف: فَهََذا تََوقٌُّف ِمْن اْبِن ُعَمَر.

 َعْن َجبَلَةَ ْبِن ُسَحْيٍم َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: اْلبَقََرةُ َعْن َسْبَعٍة.■ 

 قال المؤلف: فَهََذا يَُدلُّ َعلَى ُرُجوِعِه.

 777]َمْسأَلَةٌ َعلَى ُكلِّ ُمَضحٍّ أَْن يَأُْكَل ِمْن أُْضِحيَّتِِه[م

ا، َوفَْرٌض َعلَْيِه أَْن فَرْ  ٌض َعلَى ُكلِّ ُمَضحٍّ أَْن يَأُْكَل ِمْن أُْضِحيَّتِِه َوََّل بُدَّ لَْو لُْقَمةًّ فََصاِعدًّ

 ، ا ِمْنهَا بَِما َشاَء قَلَّ أَْو َكثَُر َوََّل بُدَّ، َوُمبَاٌح لَهُ أَْن يُْطِعَم ِمْنهَا اْلَغنِيَّ يَتََصدََّق أَْيضًّ

 يُْهِدَي ِمْنهَا إْن َشاَء َذلَِك. َواْلَكافَِر، َوأَنْ 

ي َجْهٌد أَْو نََزَل بِِه طَائِفَةٌ ِمْن اْلُمْسلِِميَن فِي َجْهٍد َجاَز  فَإِْن نََزَل بِأَْهِل بَلَِد اْلُمَضحِّ

ي بِهَا إلَى اْنقَِضاِء ثَََلِث لَيَاٍل كَ  ي أَْن يَأُْكَل ِمْن أُْضِحيَّتِِه ِمْن ِحيِن يَُضحِّ اِملٍَة لِْلُمَضحِّ

 ِمْنهَا ُمْستَأْنَفٍَة يَْبتَِدئُهَا بِاْلَعَدِد ِمْن بَْعِد تََماِم التَّْضِحيَِة ثُمَّ ََّل يَِحلُّ لَهُ أَْن يُْصبَِح فِي َمْنِزلِهِ 

 ََّل َما قَلَّ َوََّل َما َكثَُر. -بَْعَد تََماِم الثَََّلِث لَيَاٍل َشْيٌء أَْصَلًّ 

ى لَْيَلًّ لَْم يُعِ  َم ِمْنهَا َشْيٌء؛ فَإِْن لَْم يَُكْن َشْيٌء فَإِْن َضحَّ ْد تِْلَك اللَّْيلَةَ فِي الثَََّلِث؛ ِْلَنَّهُ تَقَدَّ
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 ِمْن هََذا فَْليَدَِّخْر ِمْنهَا َما َشاَء.

 -أقوال الفقهاء:

 لَْيَس لَِصاِحِب اْْلُْضِحيَِّة إَّلَّ ُربُُعهَا.)عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب(■ 

 -ثار:األحاديث واآل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسلََمةَ ْبِن اْْلَْكَوِع قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ ■  ى ِمْنُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ َمْن َضحَّ

 ِ ا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقبُِل قَالُوا: يَا َرُسوَل َّللاَّ  فَََل يُْصبَِحنَّ بَْعَد ثَالِثٍَة َوفِي بَْيتِِه ِمْنهُ َشْيٌء؛ فَلَمَّ

ْفَعُل َكَما فََعْلنَا اْلَعاَم اْلَماِضَي؟ قَاَل: ُكلُوا، َوأَْطِعُموا، َوادَِّخُروا، فَإِنَّ َذلَِك اْلَعاَم َكاَن نَ 

 صحيح(«)بِالنَّاِس َجْهٌد فَأََرْدُت أَْن تُِعينُوا فِيهَا

ِ »عن َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن تَقُوُل: إنَّهُْم قَالُوا: ■   إنَّ النَّاَس يَتَِّخُذوَن اْْلَْسقِيَةَ يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْن َضَحايَاهُْم َويَْحِملُوَن فِيهَا اْلَوَدَك قَاَل َرُسوُل َّللاَّ : َوَما َذاَك؟ -َصلَّى َّللاَّ

َحايَا بَْعَد ثَََلٍث قَاَل  : بَْعُد ُكلُوا، -ََلُم َعلَْيِه السَّ  -قَالُوا: نَهَْيَت أَْن تُْؤَكَل لُُحوُم الضَّ

 صحيح(«)َوادَِّخُروا، َوتََصدَّقُوا

قال المؤلف: َوَمْن ادََّعى أَنَّهُ نَْدٌب فَقَْد َكَذَب، َوقَفَا َما ََّل ِعْلَم لَهُ بِِه َويَْكفِيه أَنَّ َجِميَع 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -الصَّ َعْن أَْن يُْصبَِح فِي  -ََلُم َعلَْيِه السَّ  -لَْم يَْحِملُوا نَْهيَهُ  -َرِضَي َّللاَّ

بُيُوتِِهْم بَْعَد ثَََلٍث ِمْنهَا َشْيٌء إَّلَّ َعلَى اْلفَْرِض َولَْم يُْقِدُموا َعلَى ُمَخالَفَتِِه إَّلَّ بَْعَد إْذنِِه، 

ْيٍء فَاْتُرُكوهُ َوإَِذا إَذا نَهَْيتُُكْم َعْن شَ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -َوََّل فَْرَق بَْيَن اْْلَْمِر َوالنَّْهِي، قَاَل 

 «..أََمْرتُُكْم بَِشْيٍء فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ 

ِ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ أَْن نَأُْكَل ِمْنهَا ثُلُثًّا  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() طَْلَحةَ ْبِن َعْمٍرو َمْشهُوٌر بِاْلَكِذِب «)ثَهَاَونَتََصدََّق بِثُلُثِهَا َونُْطِعَم اْلِجيَراَن ثُلُ 

 اْلفَاِضِح، َوَعطَاٌء لَْم يُْدِرْك اْبَن َمْسُعوٍد(

ِحيَِّة ُكنَّا نَُملُِّح ِمْنهُ فَنَْقَدُم بِِه إلَى النَّبِيِّ ■ » ُ َعلَْيِه  -َعْن َعائَِشةَ قَالَْت فِي الضَّ َصلَّى َّللاَّ

َولَْيَسْت بَِعِزيَمٍة َولَِكْن أََراَد أَْن يُْطِعَم « ينَِة فَقَاَل: ََّل تَأُْكلُوا إَّلَّ ثَََلثَةَ أَيَّامٍ بِاْلَمدِ  -َوَسلََّم 

ُ أَْعلَُم.)صحيح(  ِمْنهُ؛ َوَّللَاَّ

ةَ فِيِه، ِْلَنَّ قَْوَل اْلقَائِِل " لَْيَسْت بَِعِزيَمٍة " لَْيَس ِمْن كَ  ََلِم قال المؤلف: فَهََذا َخبٌَر ََّل ُحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ إنََّما هَُو ِمْن ظَنِّ بَْعِض ُرَواِة اْلَخبَِر، يُبَيُِّن َذلَِك قَْولُهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ أَْعلَُم.« أََراَد أَْن يُْطِعَم ِمْنهُ »فِي آِخِر هََذا اْلَخبَِر   َوَّللَاَّ

ُعَمَر أَْن يُْرفََع لَهُ ِمْن أُْضِحيَّتِِه بَْضَعةٌ َويُتََصدََّق  َعْن أَبِي ِمْجلٍَز قَاَل: أََمَر اْبنُ ■ 

 بَِسائِِرهَا.

َعْن َمْولًّى ِْلَبِي َسِعيٍد َعْن أَبِي َسِعيٍد أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل لِبَنِيِه: إَذا َذبَْحتُْم أََضاِحيُكْم ■ 

 (فَأَْطِعُموا، َوُكلُوا، َوتََصدَّقُوا. )وعن ابن مسعود نحو هذا

عن أَبي ُعبَْيٍد َمْولَى اْبِن أَْزهََر أَنَّهُ َشِهَد اْلِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب قَاَل: ثُمَّ َصلَّْيت ■

ِ »َمَع َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب فََصلَّى لَنَا قَْبَل اْلُخْطبَِة ثُمَّ َخطََب النَّاَس فَقَاَل   -إنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَ  فَََل  قَْد نَهَاُكْم أَْن تَأُْكلُوا لُُحوَم نُُسِكُكْم فَْوَق ثَََلِث لَيَالٍ  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 (صحيح«)تَأُْكلُوا
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: َحِديُث أَبِي ُعبَْيٍد َمْولَى اْبِن أَْزهََر َكاَن َعاَم َحْصِر ُعْثَماَن   -قال المؤلف: قَاَل َعلِيٌّ

ُ َعْنهُ  اْلبََواِدي قَْد أَْلَجأَْتهُْم اْلفِْتنَةُ إلَى اْلَمِدينَِة َوأََصابَهُْم َجْهٌد فَأََمَر  َوَكاَن أَْهلُ  -َرِضَي َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَِذلَِك بِِمْثِل َما أََمَر َرُسوُل َّللاَّ  ِحيَن َجِهَد النَّاُس َوَدفَّْت الدَّافَّةُ. -َصلَّى َّللاَّ

ْحَمِن ا■ٍ  لَِميِّ َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: ََّل يَأُْكْل أََحٌد ِمْن لَْحِم َعْن أَبِي َعْبِد الرَّ لسُّ

 أُْضِحيَّتِِه فَْوَق ثَََلٍث.

ي أَْن يَبِيَع ِمْن أُْضِحيَّتِِه[م  777]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ لِْلُمَضحِّ

ي أَْن يَبِيَع ِمْن أُْضِحيَّتِِه بَْعَد أَنْ  ا، َوََّل ُصوفًّا،  َوََّل يَِحلُّ لِْلُمَضحِّ َي بِهَا َشْيئًّا: ََّل ِجْلدًّ يَُضحِّ

ا، َوََّل ُغْضُروفًّا، َوََّل  ا، َوََّل َعْظمًّ ا، َوََّل لَْحمًّ ا، َوََّل َشْحمًّ ا، َوََّل ِريشًّ ا، َوََّل َوبَرًّ َوََّل َشْعرًّ

ا، َوََّل طََرفًّا، َوََّل َحْشَوةًّ، َوََّل أَْن يُْصِدقَهُ، َوََّل أَْن يَُؤاِجَر بِِه، َوََّل أَْن يَْبتَاَع بِِه َشْيئًّا  َرْأسًّ

. ، َوََّل تَابَِلًّ َوََّل َشْيئًّا أَْصَلًّ ، َوََّل ُمْنُخَلًّ ، ََّل ِمْن َمتَاِع اْلبَْيِت، َوََّل ِغْربَاَّلًّ  أَْصَلًّ

َويُْهِديَهُ، فََمْن َملََك َولَهُ أَْن يَْنتَفَِع بُِكلِّ َذلَِك، َويَتََوطَّأَهُ، َويَْنَسَخ فِي اْلِجْلِد، َويَْلبََسهُ، َويَهَبَهُ 

 َشْيئًّا ِمْن َذلَِك بِِهبٍَة، أَْو َصَدقٍَة، أَْو ِميَراٍث، فَلَهُ بَْيُعهُ ِحينَئٍِذ إْن َشاَء.

اَر َعلَى َذْبِحهَا، أَْو َسْلِخهَا َشْيئًّا ِمْنهَا، َولَهُ أَْن يُْعِطيَهُ ِمْن  َوََّل يَِحلُّ لَهُ أَْن يُْعِطَي اْلَجزَّ

ا.. َوقَْد َصحَّ َغْيِرهَا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »، َوُكلُّ َما َوقََع ِمْن هََذا فُِسَخ أَبَدًّ  -َصلَّى َّللاَّ

: ُكلُوا، َوأَْطِعُموا، َوتََصدَّقُوا، -َعلَْيِه السَََّلُم  -فِي اْْلََضاِحيِّ َما أَْوَرْدنَاهُ ِمْن قَْولِِه 

ِ تََعالَى. فَََل يَِحلُّ « َوادَِّخُروا  تََعدِّي هَِذِه اْلُوُجوِه فَيَتََعدَّى ُحُدوَد َّللاَّ

َدقَةُ بِهَا، فَلَْيَس لَنَا َغْيُر َذلَِك  َخاُر اْسٌم يَقَُع َعلَى اْلَحْبِس، فَأُبِيَح لَنَا اْحتِبَاُسهَا َوالصَّ ، َواَِّلدِّ

 ِ بَْت إلَى َّللاَّ ا: فَإِنَّ اْْلُْضِحيَّةَ إَذا قُرِّ ِ َوأَْيضًّ ي ِمْن ِمْلِكِه إلَى َّللاَّ تََعالَى فَقَْد أَْخَرَجهَا اْلُمَضحِّ

..  تََعالَى فَََل يَِحلُّ لَهُ ِمْنهَا َشْيٌء إَّلَّ َما أََحلَّهُ لَهُ النَّصُّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: الزهري والحسن(■

ا بَاَعهُ إْن َشاَء ، بَأَْس بِبَْيِع ِجْلِد إَذا َكاَن اْلهَْدُي َواِجبًّا يَتََصدَُّق بِإِهَابِِه َوإِ ■  عًّ ْن َكاَن تَطَوُّ

 اْْلُْضِحيَِّة إَذا َكاَن َعلَْيك َدْيٌن.)عطاء(

 يجوز بيع جلود اْلضاحي.)الشعبي وأبو العالية(■

َل بِِجْلِد اْْلُْضِحيَِّة بَْعُض َمتَاِع اْلبَْيت ويكره بيعه بالنقوِد.)النخ■  عي وبه بَأَْس بِأَْن يُبَدِّ

 يقول مالك وأبو حنيفة ولكنهما نهيا عن بيعه(

 -األحاديث واآلثار:

َص لِي.■َ  ْيت بِهَا؟ فََرخَّ  َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َصْهبَاَن قُْلت َِّلْبِن ُعَمَر: أَبِيُع ِجْلَد بَقٍَر َضحَّ

ْدِن؟ قَاَل: يُتََصدَُّق بِِه َعْن أَبِي َظْبيَاَن فَقُْلت َِّلْبِن َعبَّاٍس: َكْيَف نَْصنَُع بِإِهَاِب اْلبُ ■ 

 َويُْنتَفَُع بِِه.

 َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَْن يُْجَعَل ِمْن ِجْلِد اْْلُْضِحيَِّة ِسقَاءًّ يُْنبَُذ فِيِه.■َ

ى  776/777بَِها[م ]َمْسأَلَةٌ َوَجَد بِاأْلُْضِحيَِّة َعْيبًا بَْعَد أَْن َضحَّ

ُجوُع بَِما َوَمْن َوَجَد بِاْْلُْضِحيَّ  ى بِهَا َولَْم يَُكْن اْشتََرطَ السَََّلَمةَ فَلَهُ الرُّ ِة َعْيبًّا بَْعَد أَْن َضحَّ

ْمَساُك،  دُّ أَْو اْْلِ ا بَْيَن قِيَمتِهَا َحيَّةًّ َصِحيَحةًّ َوبَْيَن قِيَمتِهَا َمِعيبَةًّ، َوَذلَِك ِْلَنَّهُ َكاَن لَهُ الرَّ فَلَمَّ
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دُّ بُِخُرو ِ تََعالَى لَْم يَُجْز لِْلبَائِِع أَْكُل َماِل أَِخيِه بِاْلَخِديَعِة بَطََل الرَّ ِجهَا بِالتَّْضِحيَِة إلَى َّللاَّ

، إَّلَّ أَنْ  يَُحلَّ  َواْلبَاِطِل فََعلَْيِه َردُّ َما اْستََزاَد َعلَى َحقِّهَا الَِّذي يَُساِويِه، ِْلَنَّهُ أََخَذهُ بَِغْيِر َحقٍّ

ِ تََعالَى .. فَإِْن َكاَن اْشتَِراطَ السَََّلَمةَ فَِهَي لَهُ َذلَِك اْلُمبْ  تَاُع فَلَهُ َذلَِك، ِْلَنَّهُ َحقُّهُ تََرَكهُ ّلِِلَّ

ِه ِهَي َمْيتَةٌ َويَْضَمُن ِمْثلَهَا لِْلبَائِِع َويَْستَِردُّ الثََّمَن َوََّل تُْؤَكُل ِْلَنَّ السَّالَِمةَ بِيَقِيٍن ََّل َشكَّ فِي

 َمِعيبَِة.َغْيُر الْ 

فََمْن اْشتََرى َسالَِمةًّ َوأَْعطَى َمِعيبَةًّ فَإِنََّما أَْعطَى َغْيَر َما اْشتََرى، َوإَِذا أَْعطَى َغْيَر َما 

اْشتََرى فَقَْد أََخَذ َما لَْيَس لَهُ، َوَمْن أََخَذ َما لَْيَس لَهُ فَهَُو َحَراٌم َعلَْيِه قَاَل تََعالَى: }َّل تَأُْكلُوا 

لَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِّل أَْن تَُكوَن تَِجاَرةًّ َعْن تََراٍض ِمْنُكْم{ .. َوَمْن َذبََح َماَل َغْيِرِه أَْمَوا

ُ تََعالَى بِالذَّكَ  ِ َوظُْلٌم، َوقَْد أََمَر َّللاَّ اِة فَِهَي بَِغْيِر إْذِن َمالِِكِه فَقَْد تََعدَّى، َوالتََّعدِّي َمْعِصيَةٌ ّلِِلَّ

ْبُح الَِّذي هَُو طَاَعةٌ  طَاَعةٌ  ِ تََعالَى َغْيُر َمْعِصيٍَة، فَالذَّ لَهُ تََعالَى، َوََّل َشكَّ فِي أَنَّ طَاَعةَ َّللاَّ

َوَذَكاةٌ، هَُو َغْيُر الذَّْبِح الَِّذي هَُو َمْعِصيَةٌ َوُعْدَواٌن، َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْن اْلَحيََواِن إَّلَّ 

َكاِة الَّتِ  ا نَهَى َعْنهُ ِمْن اْلُعْدَواِن؛ فَلَْيَسْت َذِكيَّةًّ فَِهَي َمْيتَةٌ، بِالذَّ ُ تََعالَى بِهَا، ََّل ِممَّ ي أََمَر َّللاَّ

ْفقَةُ فَاِسَدةٌ فَالثََّمُن َمْرُدوٌد..  َوَمْن تََعدَّى بِإِْتََلِف َماِل أَِخيِه فَهَُو َضاِمٌن، َوالصَّ

 777يَّةَ َغْيِرِه بَِغْيِر أَْمِرِه[م]َمْسأَلَةٌ أَْخطَأَ فََذبََح أُْضحِ 

َوَمْن أَْخطَأَ فََذبََح أُْضِحيَّةَ َغْيِرِه بَِغْيِر أَْمِرِه فَِهَي َمْيتَةٌ ََّل تُْؤَكُل، َوَعلَْيِه َضَمانُهَا لَِما 

 َذَكْرنَا.

ى َعْنهُ َوهَُو َحَسٌن، ِْلَنَّهُ أَْمٌر بِ  َي َعْنهُ َولِْلَغائِِب أَْن يَأُْمَر بِأَْن يَُضحَّ َمْعُروٍف، فَإِْن ُضحِّ

ِغيِر أَْو اْلَمْجنُوِن َولِيُّهَُما  ى َعْن الصَّ ِمْن َمالِِه بَِغْيِر أَْمِرِه فَِهَي َمْيتَةٌ لَِما َذَكْرنَا، فَلَْو َضحَّ

َمالُِك أَْمِر نَْفِسِه  ِمْن َمالِِهَما فَهَُو َحَسٌن، َولَْيَسْت َمْيتَةًّ، ِْلَنَّهُ النَّاِظُر لَهَُما َولَْيَس َكَذلِكَ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 )األطعمة(
 777]َمْسأَلَةٌ أَْكُل لَْحِم اْلِخْنِزيِر[م

ََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْن اْلِخْنِزيِر، ََّل لَْحِمِه، َوََّل َشْحِمِه، َوََّل ِجْلِدِه، َوََّل َعَصبِِه، َوََّل 

ِه، َوََّل َعْظِمِه، َوََّل َرْأِسِه، َوََّل أَْطَرافِِه، َوََّل لَبَنِِه، َوََّل ُغْضُروفِِه، َوََّل  َحْشَوتِِه، َوََّل ُمخِّ

ِغيُر َواْلَكبِيُر َسَواٌء  -َشْعِرِه  َوََّل يَِحلُّ اَِّلْنتِفَاُع بَِشْعِرِه ََّل فِي  -الذََّكُر َواْْلُْنثَى َوالصَّ

 َخَرٍز، َوََّل فِي َغْيِرِه.

ِم َوََّل اْستِْعَمالُهُ  َوََّل يَِحلُّ  ا َكاَن أَْو َغْيَر َمْسفُوٍح  -أَْكُل َشْيٍء ِمْن الدَّ إَّلَّ اْلِمْسُك  -َمْسفُوحًّ

ا َماَت َحْتَف أَْنفِِه ِمْن َحيََواِن اْلبَرِّ َوََّل َما قُتَِل ِمْنهُ بَِغْيِر  َوْحَدهُ، َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِممَّ

َكاِة اْلَمأُْمورِ  بِهَا، إَّلَّ اْلَجَراُد َوْحَدهُ، فَإِْن ُخنَِق َشْيٌء ِمْن َحيََواِن اْلبَرِّ َحتَّى يَُموَت أَْو  الذَّ

ُضِرَب بَِشْيٍء َحتَّى يَُموَت، أَْو َسقَطَ ِمْن ُعْلٍو فََماَت، أَْو نََطَحهُ َحيََواٌن آَخُر فََماَت ِمْن 

ْيِد َعلَى َما َذلَِك فَََل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْنهُ، َوََّل   َما قَتَلَهُ السَّبُُع أَْو َحيََواٌن آَخُر َحاَشا الصَّ

َي فَهَُو َحََلٌل أَْكلُهُ  ُ تََعالَى فَإِْن أُْدِرَك ُكلُّ َما َذَكْرنَا َحي ًّا فَُذكِّ إْن  نَْذُكُر بَْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاَّ
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ا لَْم يَْحُرْم أَْكلُهُ.  َكاَن ِممَّ

َمْت َعلَْيُكُم َوََّل يَِحلُّ أَ  ُ تََعالَى: }ُحرِّ ِ تََعالَى، قَاَل َّللاَّ ْكُل َحيََواٍن ُذبَِح أَْو نُِحَر لَِغْيِر َّللاَّ

ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوَذةُ َواْلُمتَرَ  ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْيِر َّللاَّ يَةُ اْلَمْيتَةُ َوالدَّ دِّ

َم ٢َوَما أََكَل السَّبُُع إَِّل َما َذكَّْيتُْم َوَما ُذبَِح َعلَى النُُّصِب{ ]المائدة: َوالنَِّطيَحةُ  [ فََحرَّ

 ِ ا اْلِمْسُك فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ بَاَحِة ُكلُّ َما َذكَّْينَا .. َوأَمَّ  - تََعالَى ُكلَّ َما َذَكْرنَا َواْستُْثنَِي ِمْنهُ بِاْْلِ

ُ َعلَْيِه وَ  ُ  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ هُ َّللاَّ ِة اْلَوَداِع َوبَْعَدهَا َوقَْبلَهَا َوأَقَرَّ لَْم يََزْل يَتَطَيَُّب بِِه فِي َحجَّ

ُ تََعالَى أَنَّهُ فِي أَْصلِِه َدُم قُْرَحٍة ُمتََولَِّدةٍ   فِي تََعالَى َعلَى َذلَِك َوأَبَاَحهُ لَهُ َولَنَا َوقَْد َعلَِم َّللاَّ

 [ .٣١اَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم: َحيََواٍن }َوَما كَ 

 -أقوال الفقهاء:

ا يُوقَُن أَنَّهُ يَُموُت ِمْنهُ فَإِنَّهُ ََّل يَِحلُّ أَْكلُهُ، وَ ■  ا َذَكْرنَا َمْبلَغًّ إِْن إَذا بَلََغ بِاْلَحيََواِن َشْيٌء ِممَّ

َي.)مالك(  ُذكِّ

ا أََصابَهُ قَْبَل مَ ■  َكاِة َحُرَم أَْكلُهُ َوإِْن َعَرَف أَنَّهُ إَذا َعَرَف أَنَّهُ يَُموُت ِممَّ ْوتِِه ِمْن الذَّ

ا أََصابَهُ َحلَّ أَْكلُهُ.)المزني( َكاِة قَْبَل َمْوتِِه ِممَّ  يَُموُت ِمْن الذَّ

 -اآليات واألحاديث واآلثار:

ا َعلَى َطاعِ ■ مًّ ِ تََعالَى: }قُْل َّل أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ ٍم يَْطَعُمهُ إَِّل أَْن يَُكوَن قَْوِل َّللاَّ

ِ بِِه{ ا أَْو لَْحَم ِخْنِزيٍر فَإِنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسقًّا أُِهلَّ لَِغْيِر َّللاَّ ا َمْسفُوحًّ  َمْيتَةًّ أَْو َدمًّ

َم اْلَمْسفُوَح فَقَْط.  قال المؤلف: قَالُوا: فَإِنََّما َحرَّ

ٍد: َوهََذا اْستِْدََّلٌل ِمنْ  وا قَاَل أَبُو ُمَحمَّ هُْم َمْوُضوٌع فِي َغْيِر َمْوِضِعِه ِْلَنَّ اآْليَةَ الَّتِي اْحتَجُّ

يَّةٌ َواآْليَةُ الَّتِي تَلَْونَا نَْحُن فِي ُسوَرِة اْلَمائَِدِة َوِهَي َمَدنِيَّ  ةٌ بِهَا فِي ُسوَرِة اْْلَْنَعاِم َوِهَي َمكِّ

ْسََل  ِل اْْلِ َم فِي أَوَّ َم ُكلَّهُ ِمْن آِخِر َما أُْنِزَل فََحرَّ َم بِاْلَمِدينَِة الدَّ ِم بَِمكَّةَ الدََّم اْلَمْسفُوَح ثُمَّ َحرَّ

ُ تََعالَى فِي اآْليَِة  َم َّللاَّ ْم إَّلَّ اْلَمْسفُوَح َوْحَدهُ فَقَْد أََحلَّ َما َحرَّ ا فََمْن لَْم يَُحرِّ ُجْملَةًّ ُعُمومًّ

َم ُجْملَةًّ فَقَْد  َم الدَّ ا..اْْلُْخَرى َوَمْن َحرَّ  أََخَذ بِاآْليَتَْيِن َجِميعًّ

ا َعْن تَْلِخيِص آِي اْلقُْرآِن اْلَمَدنِيِّ ِمْن ■ عن أَبَي َعْمِرو ْبِن اْلَعََلِء قَاَل: َسأَْلت ُمَجاِهدًّ

؟ فَقَاَل: َسأَْلت اْبَن َعبَّاٍس َعْن َذلَِك؟ فَقَاَل: ُسوَرةُ اْْلَْنَعاِم نََزلَْت بَِمكَّةَ ُجْملَةًّ  َواِحَدةًّ  اْلَمكِّيِّ

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم{ ]اْلنعام:  إَّلَّ ثَََلَث آيَاٍت ِمْنهَا نََزلَْت بِاْلَمِدينَِة }قُْل تََعالَْوا أَْتُل َما َحرَّ

 [ إلَى تََماِم الثَََّلِث اآْليَاِت.)صحيح(٥٥٥

ِم يَُكوُن فِ ■  ا َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا ُسئِلَْت َعْن الدَّ ي أَْعلَى اْلقِْدِر؟ فَلَْم تََر بِِه بَأْسًّ

ا َعلَى طَاِعٍم يَْطَعُمهُ{ ]اْلنعام:  مًّ [ ٥١٥َوقََرأَْت }قُْل َّل أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

ا( )صحيح(  َحتَّى بَلََغْت )َمْسفُوحًّ

ا فَهَُو بََِل َشكٍّ َمْسفُوٌح قال المؤلف: فَإِنَّ الدََّم الَِّذي فِي أَْعلَى اْلقِْدِر إْن َكاَن أَ  ْحَمَر ظَاِهرًّ

ا ِْلَنَّ الدََّم أَْحَمُر أَْو أَْسَوُد ََّل  َوََّل ِخََلَف فِي تَْحِريِمِه َوإِْن َكاَن إنََّما هَُو ُصْفَرةٌ فَلَْيَس َدمًّ

هُ فَقَْط َسقَطَ َعْنهُ  ا أَْصفَُر فَإِْن بَطَلَْت ِصفَاتُهُ الَّتِي ِمْنهَا يَقُوُم َحدُّ ِم َوإِْذ لَْم يَُكْن َدمًّ اْسُم الدَّ

ا  ا َوإَِذا لَْم يَُكْن ظَاِهرًّ فَهَُو َحََلٌل، َوَكَذلَِك َما فِي اْلُعُروِق َوِخََلَل اللَّْحِم فَإِنَّهُ لَْيَس ظَاِهرًّ

ُم..  فَلَْيَس هُنَالَِك َدٌم يَُحرَّ
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مُّ اْلُمْؤِمنِيَن: هَْل تَْقَرأُ ُسوَرةَ اْلَمائَِدِة؟ قُْلت: َعْن ُجبَْيِر ْبِن نُفَْيٍر قَاَل: قَالَْت لِي َعائَِشةُ أُ ■ 

ُموهُ.)صحيح( ا فََحرِّ  نََعْم قَالَْت: أََما إنَّهَا آِخُر ُسوَرٍة نََزلَْت فََما َوَجْدتُْم فِيهَا َحَرامًّ

  [٥١٥قَال تعالى َ: }أَْو لَْحَم ِخْنِزيٍر فَإِنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسقًّا{ ]اْلنعام: ■ 

ِميُر فِي لَُغِة اْلَعَرِب الَّتِي نََزَل بِهَا اْلقُْرآُن َراِجٌع إلَى أَْقَرِب َمْذُكوٍر  قال المؤلف: َوالضَّ

ْجِس ِرْجٌس.  إلَْيِه فََصحَّ بِاْلقُْرآِن أَنَّ اْلِخْنِزيَر بَِعْينِِه ِرْجٌس فَهَُو ُكلُّهُ ِرْجٌس َوبَْعُض الرِّ

ِ عن أَبَي هَُرْيَرةَ يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َواَلَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَيُوِشَكنَّ أَْن يَْنِزَل فِيُكْم اْبُن َمْريََم  لِيَب  -َصلَّى َّللاَّ ا ُمْقِسطًّا فَيَْكِسَر الصَّ َحَكمًّ

 .)صحيح(« ْزيَةَ َويَفِيَض اْلَماُل َحتَّى ََّل يَْقبَلَهُ أََحدٌ َويَْقتَُل اْلِخْنِزيَر َويََضَع اْلجِ 

ِ يَقُوُل: َسِمْعت النَّبِيَّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ََّل تََزاُل »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

تِي يُقَاتِلُوَن َعلَى اْلَحقِّ ظَاِهِريَن إلَى يَْومِ   -اْلقِيَاَمِة فَيَْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْريََم  طَائِفَةٌ ِمْن أُمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  فَيَقُوُل: أَِميُرهُْم تََعاَل َصلِّ لَنَا فَيَقُوُل: ََّل إنَّ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ  ِ هَِذِه اْْلُمَّ  صحيح(«)أَُمَراُء تَْكِرَمةَ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيَّ قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ النَّ  َب قَْتَل ِعيَسى  -َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه السَََّلُم  -َصوَّ

ْسََلِم يَْنِزُل َوبِِه يَْحُكُم.. -  لِْلَخنَاِزيِر َوأَْخبََر أَنَّهُ بُِحْكِم اْْلِ

 777]َمْسأَلَة أَْكُل َما يَْسُكُن َجْوَف اْلَماِء َوََل يَِعيُش إَلَّ فِيِه[م

ا َما يَْسُكُن َجْوَف اْلَماِء َوََّل يَِعيُش إَّلَّ فِيِه فَهَُو َحََلٌل ُكلُّهُ َكْيفََما ُوِجَد، قال  ابن حزم: َوأَمَّ

َسَواٌء أُِخَذ َحي ًّا ثُمَّ َماَت أَْو َماَت فِي اْلَماِء، طَفَا أَْو لَْم يَْطُف، أَْو قَتَلَهُ َحيََواٌن بَْحِريٌّ أَْو 

يٌّ هَُو ُكلُّهُ  َحََلٌل أَْكلُهُ. َوَسَواٌء ِخْنِزيُر اْلَماِء، أَْو إْنَساُن اْلَماِء، أَْو َكْلُب اْلَماِء َوَغْيُر  بَرِّ

 .َذلَِك ُكلُّ َذلَِك َحََلٌل أَْكلُهُ: قَتََل ُكلَّ َذلَِك َوثَنِيٌّ أَْو ُمْسلٌِم أَْو ِكتَابِيٌّ أَْو لَْم يَْقتُْلهُ أََحدٌ 

 ِ  تََعالَى: }َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن هََذا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُهُ َوهََذا بُْرهَاُن َذلَِك قَْوُل َّللاَّ

ا طَِري ًّا{ ]فاطر:  [ َوقَاَل تََعالَى: }أُِحلَّ لَُكْم َصْيُد ٥٢ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكلٍّ تَأُْكلُوَن لَْحمًّ

يَّارَ  ا لَُكْم َولِلسَّ [ فََعمَّ تََعالَى َولَْم يَُخصَّ َشْيئًّا ِمْن ٢٣ِة{ ]المائدة: اْلبَْحِر َوطََعاُمهُ َمتَاعًّ

ْنَساَن َوهََذا ِخْنِزيٌر  َم اْلِخْنِزيَر َواْْلِ ا قَْولُهُْم: إنَّهُ قَْد َحرَّ َشْيٍء }َوَما َكاَن َربَُّك نَسيا{ .. َوأَمَّ

ا َخاصَّ  ا َوََّل إْنَسانًّا ِْلَنَّهَا إنََّما َوإِْنَساٌن، َوقَْد قَاَل اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد بِهََذا أَْيضًّ ةًّ: فَلَْيَس ِخْنِزيرًّ

ِ تََعالَى، َولَْو َكاَن َذلَِك إلَى  ةًّ فِي اللَُّغِة َولَْيَسْت التَّْسِميَةُ إَّلَّ ّلِِلَّ ِهَي تَْسِميَةُ َمْن لَْيَس ُحجَّ

يَهُ بِاْسِم َشْيٍء َحََلٍل َوَمْن َشاَء أَْن النَّاِس لََكاَن َمْن َشاَء أَْن يُِحلَّ اْلَحَراَم أََحلَّهُ بِأَْن يُ  َسمِّ

يَهُ بِاْسِم َشْيٍء َحَراٍم.. َمهُ بِأَْن يَُسمِّ َم اْلَحََلَل َحرَّ  يَُحرِّ

وقال أيضا: ََّل يَْطفُو اْلُحوُت أَْصَلًّ إَّلَّ َحتَّى يَُموَت أَْو يُقَاِرَب اْلَمْوَت فَإَِذا َماَت طَفَا 

 تَْخِصيُصهُْم الطَّافَِي بِاْلَمْنِع َوإِبَاَحتُهُْم َما َماَت فِي اْلَماِء تَنَاقٌُض.َضُروَرةًّ َوََّل بُدَّ، فَ 

 -أقوال الفقهاء:

ا َماَت ■  يَِحلُّ أَْكُل َما َماَت ِمْن السََّمِك َوَما َجَزَر َعْنهُ اْلَماُء َما لَْم يَْطُف َعلَى اْلَماِء ِممَّ

ةًّ، َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما طَفَا ِمْنهُ َعلَى اْلَماِء، َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء  فِي اْلَماِء َحْتَف أَْنفِِه َخاصَّ

ا فِي اْلَماِء  وا ِممَّ إَّلَّ السََّمُك َوْحَدهُ، َوََّل يَِحلُّ أَْكُل ِخْنِزيِر اْلَماِء َوََّل إْنَساِن اْلَماِء، َواْحتَجُّ

ْنَساِن َوهََذا ِخْنِزيٌر َوإِْنَساٌن،  ُ أَْكَل اْلِخْنِزيِر ُجْملَةًّ َواْْلِ َم َّللاَّ فِي َذلَِك بِأَْن قَالُوا: قَْد َحرَّ
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فَقَتَلَهُ أَْو َضَربَهُ طَائٌِر فَقَتَلَهُ أَْو َضَربَْتهُ َصْخَرةٌ فَقَتَلَْتهُ أَْو َصاَدهُ  قَالُوا: فَإِْن َضَربَهُ ُحوتٌ 

 َوثَنِيٌّ فَقَتَلَهُ فَطَفَا بَْعَد ُكلِّ هََذا فَهَُو َحََلٌل أَْكلُهُ.)اْلحناف(

ْأُس َوْحَدهُ َخاِرَج  فِي َسَمَكٍة َميِّتٍَة بَْعُضهَا فِي اْلبَرِّ َوبَْعُضهَا فِي اْلَماِء: إنْ ■  َكاَن الرَّ

ِرهَا  ْأُس فِي اْلَماِء نُِظَر فَإِْن َكاَن الَِّذي فِي اْلبَرِّ ِمْن ُمَؤخَّ اْلَماِء أُِكلَْت َوإِْن َكاَن الرَّ

ِرهَا أَْكثََر ِمْن  النِّْصِف َحلَّ النِّْصَف فَأَقَلَّ لَْم يَِحلَّ أَْكلُهَا َوإِْن َكاَن الَِّذي فِي اْلبَرِّ ِمْن ُمَؤخَّ

 أَْكلُهَا.)محمد بن الحسن(

 يحرم خنزير البحر وإنسان البحر.)الليث بن سعد(■

كراهة أكل الطَّافَِي ِمْن السََّمِك.) اْلَحَسِن َواْبِن ِسيِريَن َوَجابِِر ْبِن َزْيٍد َوإِْبَراِهيَم ■

)  النََّخِعي وبتحربمه يقول ِّ اْلَحَسُن ْبُن َحيٍّ

َمِك قَْوََّلِن، أََحُدهَُما أَنَّهُ يُْؤَكُل، َواآْلَخُر ََّل يُْؤَكُل َحتَّى فِيَما فِي الْ ■  ا َعَدا السَّ بَْحِر ِممَّ

 يُْذبََح.)سفيان الثوري(

َوبِأَْكِل الطَّافِي ِمْن السََّمِك يَقُول:ُ اْبُن أَبِي لَْيلَى َواْْلَْوَزاِعيُّ َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ َوَمالٌِك ■ 

 ُث الشَّافِِعيُّ َوأَبُو ُسلَْيَماَن.َواللَّيْ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »عن َجابٌِر قَاَل: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بََعثَنَا َرُسوُل َّللاَّ َر َعلَْينَا أَبَا ُعبَْيَدةَ نَتَلَقَّى  -َصلَّى َّللاَّ َوأَمَّ

َدنَا ِجَرابًّا ِمْن تَْمٍر لَْم يَِجْد لَنَ  ا لِقَُرْيٍش َوَزوَّ ا َغْيَرهُ فََكاَن أَبُو ُعبَْيَدةَ يُْعِطينَا تَْمَرةًّ ِعيرًّ

هَا َكَما يَُمصُّ  بَْيِر: فَقُْلت لَِجابٍِر: َكْيَف ُكْنتُْم تَْصنَُعوَن بِهَا؟ قَاَل: نَُمصُّ تَْمَرةًّ، قَاَل أَبُو الزُّ

بِيُّ ثُمَّ نَْشَرُب َعلَْيهَا ِمْن اْلَماِء فَتَْكفِينَا يَْوَمنَا إلَى  اللَّْيِل َوُكنَّا نَْضِرُب بِِعِصيِّنَا اْلَخبَطَ الصَّ

ْيئَِة فَنَبُلُّهُ بِاْلَماِء فَنَأُْكلُهُ قَاَل: َواْنطَلَْقنَا َعلَى َساِحِل اْلبَْحِر فَُرفَِع لَنَا َعلَى َساِحِل اْلبَْحِر َكهَ 

ْخِم فَأَتَْينَاهُ فَإَِذا هَُو َدابَّةٌ تُْدَعى اْلَعْنبَ  َر قَاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ: َمْيتَةٌ، ثُمَّ قَاَل: ََّل بَْل اْلَكثِيِب الضَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَْحُن ُرُسُل َرُسوِل َّللاَّ ِ تََعالَى َوقَْد اُْضطُِرْرتُْم  -َصلَّى َّللاَّ َوفِي َسبِيِل َّللاَّ

ا َونَْحُن ثَََلثُِمائٍَة َحتَّى َسِمنَّ  ا َولَقَْد َرأَْيتُنَا نَْغتَِرُف ِمْن َوْقِب َعْينَْيِه فَُكلُوا فَأَقَْمنَا َعلَْيِه َشْهرًّ

ْهَن َونَْقتَِطُع ِمْنهُ اْلفَِدَر َكالثَّْوِر أَْو َكقَْدِر الثَّْوِر َولَقَْد أََخَذ ِمنَّا أَبُو ُعبَْيدَ  ةَ ثَََلثَةَ بِاْلقََِلِل الدُّ

ا ِمْن أَْضََلِعِه فَأَقَاَمهَا، ثُمَّ َرَحَل أَْعَظَم َعَشَر َرُجَلًّ فَأَْقَعَدهُْم فِي َوْقِب َعْينِِه َوأََخَذ  ِضْلعًّ

ا قَِدْمنَا اْلَمِدينَةَ َذَكْرنَا َذلِ  ْدنَا ِمْن لَْحِمِه َوَشائَِق، فَلَمَّ َك بَِعيٍر َمَعنَا فََمرَّ ِمْن تَْحتِهَا َوتََزوَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَِرُسوِل َّللاَّ ُ تََعالَى لَُكْم فَهَْل َمَعُكْم  فَقَاَل هُوَ  -َصلَّى َّللاَّ ِرْزٌق أَْخَرَجهُ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْن لَْحِمِه َشْيٌء فَتُْطِعُمونَا؟ فَأَْرَسْلنَا إلَى َرُسوِل َّللاَّ « ِمْنهُ فَأََكلَهُ  -َصلَّى َّللاَّ

. 

َوَغْيِرِه لَهُ َسَواٌء ِْلَنَّهُ ََّل يَْحتَاُج إلَى  قال المؤلف: َوإِْذ َمْيتَةُ اْلبَْحِر َحََلٌل فََصْيُد اْلَوثَنِيِّ 

 َذَكاٍة إنََّما َذَكاتُهُ َمْوتُهُ فَقَط..

 ■ ِ ِ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َما أَْلقَى اْلبَْحُر : »-َصلَّى َّللاَّ

بَْيِر «)َما َماَت فِيِه فَطَفَا فَََل تَأُْكلُوهُ أَْو َجَزَر َعْنهُ فَُكلُوهُ وَ  ضعيف() ِمْن ِرَوايَِة أَبِي الزُّ

ا.(  َعْن َجابٍِر َولَْم يَْذُكْر فِيِه َسَماعًّ

ِ َعْن النَّبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُكلُوا َما َحِسَر َعْنهُ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ
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ضعيف() إْسَماِعيَل ْبِن «)ْحُر َوَما أَْلقَى َوَما َوَجْدتُُموهُ طَافِيًّا ِمْن السََّمِك فَََل تَأُْكلُوهُ اْلبَ 

 َعيَّاٍش َوهَُو َضِعيٌف(

َعْن َجابٍِر قَاَل: َما طَفَا فَََل تَأُْكلُوهُ َوَما َكاَن َعلَى َحافَتَْيِه أَْو َحِسَر َعْنهُ ■ 

 فَُكلُوهُ.)ضعيف(

لِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: َما طَفَا ِمْن َصْيِد اْلبَْحِر فَََل تَأُْكلُوهُ.)ضعيف() اْبَن َعْن عَ ■ 

 فَُضْيٍل لَْم يَْسَمْع ِمْن َعطَاِء ْبِن السَّائِِب إَّلَّ بَْعَد اْختََِلِطِه(

ا قَاَل: ََّل تَأُْكْل ِمْنهُ  عن اْبَن َعبَّاٍس َوقَْد قَاَل لَهُ َرُجٌل: إنِّي أَِجُد اْلبَْحَر َوقَْد َجَعلَ ■  َسَمكًّ

 طَافِيًّا.)ضعيف() ِمْن طَِريِق أَْجلََح َولَْيَس بِاْلقَِويِّ (

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: أَْشهَُد َعلَى أَبِي بَْكٍر أَنَّهُ قَاَل: السََّمَكةُ الطَّافِيَةُ َحََلٌل لَِمْن أََراَد ■ 

 أَْكلَهَا.)صحيح(

يَق قَاَل: السََّمُك ُكلُّهُ َذِكيٌّ .َعْن اْبِن َعبَّا■  دِّ  ٍس أَنَّ أَبَا بَْكٍر الصِّ

يُق: طََعاُم اْلبَْحِر ُكْل َما فِيِه.■  دِّ  َعْن ِعْكِرَمةَ قَاَل: قَاَل أَبُو بَْكٍر الصِّ

ْعثَاِء قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب: اْلِحيتَاُن َواْلجَ ■  .َعْن َجابِِر ْبِن أَبِي الشَّ  َراُد َذِكيٌّ

 َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ َكِرهَ َصْيَد اْلَمُجوِس لِلسََّمِك.■ 

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ َسأََل َعْن اْلِحيتَاِن َواْلَجَراِد؟ فَقَاَل: اْلِحيتَاُن َواْلَجَراُد َذِكيٌّ ■ 

 َذَكاتُهَُما َصْيُدهَُما.

ةَ أَنَّ أَبَا أَيُّوَب أََكَل َسَمَكةًّ طَافِيَةًّ.َعْن ُمَعاوِ ■   يَةَ ْبِن قُرَّ

 َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َذَكاةُ اْلُحوِت فَكُّ لَْحيَْيِه.■ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه  -َعْن اْلَحَسِن قَاَل: أَْدَرْكت َسْبِعيَن َرُجَلًّ ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُكلُوَن َصْيَد اْلَمُجوِس ِمْن اْلِحيتَاِن ََّل يَْختَلُِج ِمْنهُ َشْيٌء فِي ُصُدوِرِهْم َولَْم يَأْ  -َوَسلََّم 

 يَُكونُوا يََرْوَن َصْيَدهُ َذَكاتَهُ.

[م  777]َمْسأَلَة أَْكُل َما يَِعيُش فِي اْلَماِء َوفِي اْلبَرِّ

ا َما يَِعيُش فِي اْلَماِء َوفِي اْلبَرِّ فَََل يَحِ  لَْحفَاِة والباليمرين َوَكْلِب َوأَمَّ لُّ أَْكلُهُ إَّلَّ بَِذَكاٍة َكالسُّ

وِر َونَْحِو َذلَِك ِْلَنَّهُ ِمْن َصْيِد اْلبَرِّ َوَدَوابِِّه َوإِْن قَتَلَهُ اْلُمْحِرُم َجَزاهُ، َوأَمَّ  ا اْلَماِء َوالسَّمُّ

ْفَدُع فَََل يَِحلُّ أَْكلُهُ أَْصَلًّ لَِما َذَكْرنَا فِ  ُ َعلَْيِه  -ي ِكتَاِب اْلَحجِّ ِمْن نَْهِي النَّبِيِّ الضِّ َصلَّى َّللاَّ

 َعْن َذْبِحهَا فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه.. -َوَسلََّم 

[م  772]َمْسأَلَة أَْكل َما لَْم يَُذكَّ

ِ تَعَ  ا يَِحلُّ أَْكلُهُ َما َداَم َحي ًّا لِقَْوِل َّللاَّ الَى: }إَِّل َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة: َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َحيََواٍن ِممَّ

، َواْلَحيُّ لَْم يَُذكَّ بَْعُد. َوَكَذلَِك لَْو ُذبَِح َحيََواٌن أَْو نُِحَر فَ ٢ َم َعلَْينَا أَْكَل َما لَْم نَُذكِّ إِنَّهُ [ فََحرَّ

ِ تََعالَى: }فَاْذكُ  ِ َعلَْيهَا َصَوافَّ ََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْنهُ َحتَّى يَُموَت لِقَْوِل َّللاَّ ُروا اْسَم َّللاَّ

 [ .٢٣فَإَِذا َوَجبَْت ُجنُوبُهَا فَُكلُوا ِمْنهَا{ ]الحج: 

َوََّل ِخََلَف فِي أَنَّ ُحْكَم اْلبََدِن َوَغْيِرهَا فِي هََذا َسَواٌء، فَََل يَِحلُّ بَْلُع َجَراَدٍة َحيٍَّة، َوََّل بَْلُع 

ينَا.. عن ُعَمَر ْبَن َسَمَكٍة َحيٍَّة، َمَع أَنَّهُ تَ  ْعِذيٌب، َوقَْد نُِهَي َعْن تَْعِذيِب اْلَحيََواِن ُروِّ

 اْلَخطَّاِب قَاَل: إنَّ الذََّكاةَ: اْلَحْلُق َواللَّبَّةُ لَِمْن قََدَر، َوَذُروا اْْلَْنفَُس َحتَّى تُْزهََق .



 

274 
 

 773م[عنق ْتلِ ]َمْسأَلَة ََل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْن َحيََواِن اْلبَرِّ بِفَ 

ِ تََعالَى ؛ لِقَْوِل َّللاَّ : َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْن َحيََواِن اْلبَرِّ بِفَْتِل ُعنٍُق، َوََّل بَِشْدٍخ، َوََّل بَِغمٍّ

 [ َولَْيَس هََذا َذَكاةًّ.٢}إَِّل َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة: 

ِجيِع[م  777]َمْسأَلَة أَْكُل اْلَعِذَرِة َوالرَّ

ِجيِع، َوََّل َشْيٍء ِمْن أَْبَواِل اْلُخيُوِل، َوََّل  قال ابن حزم: َوََّل يَِحلُّ أَْكُل اْلَعِذَرِة، َوََّل الرَّ

ْنَساِن إَّلَّ اللَّبََن  -َولَْو ُذبُِحوا  -اْلقَْيِء، َوََّل لُُحوِم النَّاِس  َوََّل أَْكُل َشْيٍء يُْؤَخُذ ِمْن اْْلِ

بَ  يُّ  -اِع َذَواِت اْْلَْنيَاِب، َوََّل أَْكُل اْلَكْلِب، َواْلِهرِّ َوْحَدهُ، َوََّل َشْيٍء ِمْن السِّ ْنِسيُّ َواْلبَرِّ اْْلِ

بُِع َوْحَدهَا، فَِهَي َحََلٌل أَْكلُهَا، َولَْو أَْمَكنَْت َذَكاةُ اْلفِيِل  -َسَواٌء  َوََّل الثَّْعلَِب، َحاَشا الضَّ

 لََحلَّ أَْكلُهُ.

ِ اْلَعِذَرةُ َواْلبَْوُل فَلِمَ  ََلِة ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ا َذَكْرنَا فِي ِكتَاِب الصَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى: }َويُِحلُّ  - ََلِة َوهَُو يَُدافُِع اْْلَْخبَثَْيِن اْلبَْوَل َواْلَغائَِط، َولِقَْوِل َّللاَّ  فِي النَّْهِي َعْن الصَّ

[ .. َوبَيَّنَّا هُنَالَِك أَنَّ َسْقَي النَّبِيِّ ٥٥١ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائَِث{ ]اْلعراف: لَهُُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - بِِل، إنََّما َكاَن َعلَى َسبِيِل التََّداِوي لِْلِعلَِل الَّتِي  -َصلَّى َّللاَّ اْلُعَرنِيِّيَن أَْبَواَل اْْلِ

اِر ْبِن ُمْصَعٍب َكانَْت أََصابَْتهُْم.. َوبَ  َوايَِة ِمْن طَِريِق َسوَّ ََّل  -َوهَُو َساقِطٌ  -يَّنَّا فََساَد الرِّ

َ تََعالَى قَاَل: }َوَّل يَْغتَْب بَْعُضُكْم  ا لُُحوُم النَّاِس فَإِنَّ َّللاَّ بَأَْس بِبَْوِل َما أُِكَل لَْحُمهُ.. َوأَمَّ

ا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَحْ  [ .. َويَْدُخُل فِي ٥٢َم أَِخيِه َمْيتًّا فََكِرْهتُُموهُ{ ]الحجرات: بَْعضًّ

، َوالظُّْفُر، َواْلِجْلُد،  هََذا اْلُمَخاطُ، َوالنَُّخاَعةُ، َوالدَّْمُع، َواْلَعَرُق، َواْلَمْذُي، َواْلَمنِيُّ

ْجَماِع.َوالشَّْعُر، َواْلقَْيُح، َوالسِّنُّ إَّلَّ اللَّبََن اْلُمبَاَح بِاْلقُْرآ نَِّة َواْْلِ  ِن َوالسُّ

يَق  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْد أَبَاَح  َضاَع ِمْن لَبَِن َسْهلَةَ بِْنِت ُسهَْيٍل. َوالرِّ لَِسالٍِم َوهَُو َرُجٌل الرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْبيَاَن بِتَْمٍر َمَضَغهُ، -َصلَّى َّللاَّ فَِريقُهُ فِي َذلَِك  َحنََّك الصِّ

 ِ يُق َحََلٌل بِالنَّصِّ فَقَْط ..َونَهَى َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَمْمُضوِغ، فَالرِّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ْنِسيَِّة، فَََل نََرى أَْلبَانَهَا الَّتِي تَْخُرُج ِمْن بَْيِن لَْحِمهَا َوَدِمهَا إَّلَّ بَِمْنِزلَِة  أَْكِل لُُحوِم اْلُحُمِر اْْلِ

، َوقَاَل تََعالَى: }َخلََق لَُكْم َما  ا َوََّل َجاَء فِي تَْحِريِمِه نَصٌّ ا اْلفِيُل فَلَْيَس َسبُعًّ لَْحِمهَا.. َوأَمَّ

ا{  فِي اْلَْرِض َجِميعًّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

، َوأَبُو ■  ُسلَْيَماَن إَّلَّ أَنَّ الشَّافِِعيَّ أَبَاَح بمثل قول المؤلف يَقُوُل أَبُو َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 الثَّْعلََب.

 لحوم السباع ليست محرمة .)المالكية(■

إباحة أكل لحم الضباع.)ابن عمر وابن عباس وجابر والشافعي وأبو سليمان ■

 وعطاء وخالفهم أبو حنيفة وسعيد بن المسيب(

 -واآلثار: األحاديث

ُ  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس ]■  ِ - َعْنهَُما َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -[ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَعائُِد فِي ِهبَتِِه َكاْلَعائِِد فِي قَْيئِهِ »

َس قال المؤلف: َواْلقَْيُء هَُو َما تََغيََّر، فَإِْن َخَرَج الطََّعاُم َولَْم يَتََغيَّْر فَلَْيَس قَْيئًّا، فَلَيْ 
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ا.  َحَرامًّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُكلُّ ِذي نَاٍب ِمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

بَاِع فَأَْكلُهُ َحَرامٌ   .)صحيح(« السِّ

، َوالثَّْعلَُب، فَكُ  بَاِع، َوَكَذلَِك اْلِهرُّ  لُّ َذلَِك َحَراٌم.قال المؤلف: َواْلَكْلُب ُذو نَاٍب ِمْن السِّ

بِقَْتِل اْلَكْلِب، َونَهَى َعْن إَضاَعِة اْلَماِل، فَلَْو َجاَز أَْكلُهَا َما َحلَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْد أََمَر 

 قَْتلُهَا، َكَما ََّل يَِحلُّ قَْتُل ُكلِّ َما يُْؤَكُل ِمْن اْْلَْنَعاِم َوَغْيِرهَا.

ُ  -َعْن ُعْثَماَن ■   قَاَل: اُْقتُلُوا اْلِكََلَب َواْذبَُحوا اْلَحَماَم.)صحيح( - َعْنهُ َرِضَي َّللاَّ

َق بَْينَهَُما فَأََمَر بَِذْبِح َما يُْؤَكُل، َوقَْتِل َما ََّل يُْؤَكُل.  قال المؤلف: فَفَرَّ

ِ يَقُوُل ■ ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيهِ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن أَْكِل اْلِهرِّ  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوثََمنِهِ 

بَاِع؟ فَقََرأَْت }قُْل َّل أَِجُد فِي َما ■  َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا َسأَلَْت َعْن أَْكِل لُُحوِم السِّ

ا َعلَى طَاِعٍم يَْطَعُمهُ إَِّل أَْن يَُكوَن َمْيتَةًّ أَ  مًّ ا أَْو لَْحَم أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ ا َمْسفُوحًّ ْو َدمًّ

  ِخْنِزيٍر{

ْمنَا َوََّل يَُجوُز أَْن تَْبطَُل بِهَا أَْحَكاٌم نََزلَْت  يَّةٌ َكَما قَدَّ ا اآْليَةُ فَإِنَّهَا َمكِّ قال المؤلف: أَمَّ

ُموَن اْلُحُمَر اْْلَْهلِيَّةَ َولَْيَسْت فِي اآْليَِة. َوأَمَّ  ُ  -ا قَْوُل َعائَِشةَ بِاْلَمِدينَِة؛ َوهُْم يَُحرِّ َرِضَي َّللاَّ

ِ  -َعْنهَا  ةَ فِي أََحٍد َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَََل ُحجَّ  -َولَْو أَنَّ َعائَِشةَ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعْنهَا  ِ  -َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَلََغهَا نَْهُي َرُسوِل َّللاَّ َذلَِك لََما َخالَفَْتهُ  َعنْ  -َصلَّى َّللاَّ

ا فِي اآْليَِة..  َكَما فََعلَْت فِي تَْحِريِم اْلُغَراِب إْذ بَلََغهَا َولَْيَس َمْذُكورًّ

ا{ ■  مًّ اِك قَاَل: تَََل اْبُن َعبَّاٍس هَِذِه اآْليَةَ }قُْل َّل أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ حَّ َعْن الضَّ

َعْن  -َوهَُو هَالٌِك  -َخََل هََذا فَهَُو َحََلٌل.)ضعيف() َعْن ُجَوْيبٍِر [ قَاَل: َما ٥١٥]اْلنعام: 

اِك َوهَُو َضِعيٌف ( حَّ  الضَّ

اٍر أَْخبََرهُ قَاَل: ■  ْحَمِن ْبَن أَبِي َعمَّ بُِع أَآُكلُهَا؟ »َعْبَد الرَّ ِ َعْن الضَّ َسأَْلُت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ِ قَاَل: نََعْم قُْلُت: أََصيْ  ُ َعلَْيِه  -ٌد ِهَي؟ قَاَل: نََعْم، قُْلُت: أََسِمْعَت َذلَِك ِمْن نَبِيِّ َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)؟ قَاَل: نََعمْ -َوَسلََّم 

بُِع؟ فَقَاَل لِي: َوَمْن يَأُْكُل »ُخَزْيَمةَ ْبِن ُجْزٍء قَاَل ■  ِ: َما تَقُوُل فِي الضَّ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

بُعَ  ضعيف() إْسَماِعيَل ْبَن ُمْسلٍِم َضِعيٌف َواْبَن أَبِي اْلُمَخاِرِق َساقِطٌ، َوِحبَّاَن ْبَن «)الضَّ

 ُجْزٍء َمْجهُوٌل(

نَافُِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر قَاَل: أَْخبََر َرُجٌل اْبَن ُعَمَر أَنَّ َسْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاٍص يَأُْكُل ■ 

بَاَع؟ قَاَل نَافٌِع: فَلَمْ   يُْنِكْر اْبُن ُعَمَر َذلَِك. الضِّ

ا.■  بَاِع بَأْسًّ  َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: َكاَن َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب ََّل يََرى بِأَْكِل الضِّ

بُِع؟ فَقَاَل: َرأَْيتهَا َعلَى َمائَِدِة اْبِن َعبَّاٍس.■   ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َوُسئَِل َعْن الضَّ

 ■ ِ بُِع؟ فَقَاَل: نَْعَجةٌ ِمْن اْلَغنَِم.َعْن َعْبِد َّللاَّ ِه قَاَل: َسأَْلت أَبَا هَُرْيَرةَ َعْن الضَّ   ْبِن َزْيٍد َعمِّ

 777]َمْسأَلَة ُحْكُم أَْكِل اْلَحيَّاِت[م

َي الَّتِي َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْن اْلَحيَّاِت َوََّل أَْكُل َشْيٍء ِمْن َذَواِت اْلَمَخالِِب ِمْن الطَّْيِر َوهِ 
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ْيَد بَِمَخالِبِهَا، َوََّل اْلَعقَاِرِب، َوََّل اْلفِْئَراِن َوََّل اْلِحَداِء، َوََّل اْلُغَراِب.  تَِصيُد الصَّ

 -أقوال الفقهاء:

بتحريم الغراب يقول عروة بن الزبير والشافعي وأبو سليمان وهو قول أم المؤمنين ■

 عائشة.

ْم اْْلَْسَوَد.)أبو حنيفة( يحرم اْلُغَراَب اْْلَْبقََع، َوََّل ■   يَُحرِّ

 يجوز أكل الحيات المذكاة وكذلك سباع الطير .)المالكية(■

 -األحاديث واآلثار:

ثَْتنِي إْحَدى نِْسَوِة ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ »قَاَل اْبُن ُعَمَر َحدَّ َعلَْيِه  -أَنَّهُ َكاَن  -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم  قَْتِل اْلَكْلِب اْلَعقُوِر، َواْلفَأَْرِة، َواْلَعْقَرِب، َواْلُحَديَّا، َواْلُغَراِب، َواْلَحيَِّة، يَأُْمُر بِ  -السَّ

ا ََلِة أَْيضًّ  )صحيح(« قَاَل: َوفِي الصَّ

ا ]ِعْنَد هَْدٍم لَهُ[ َرأَى َوبِيَص َجانٍّ فَقَاَل:   عن نَافِعٍ ■  ِ ْبُن ُعَمَر يَْومًّ قَاَل َكاَن َعْبُد َّللاَّ

: َسِمْعت اُ  ِ »ْقتُلُوا فَقَاَل أَبُو لُبَابَةَ اْْلَْنَصاِريُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

َصَر اْلبَ  قَْتِل اْلِجنَّاِن الَّتِي تَُكوُن فِي اْلبُيُوِت إَّلَّ اْْلَْبتََر َوَذا الطُّْفيَتَْيِن فَإِنَّهَُما اللََّذاِن يَْخِطفَانِ 

  «َويَْتبََعاِن َما فِي بُطُوِن النَِّساءِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أَْخبََرهُ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إنَّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ثَةَ أَيَّاٍم، فَإِْن بََدا لَُكْم بَْعَد َذلَِك بِاْلَمِدينَِة ِجن ًّا قَْد أَْسلَُموا فَإَِذا َرأَْيتُْم ِمْنهَا َشْيئًّا فَآِذنُوهُ ثَََل 

 صحيح(«)فَاْقتُلُوهُ 

 َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: اُْقتُلُوا اْلَحيَّاِت ُكلَّهَا.■ 

ا.  َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد: َمْن قَتََل َحيَّةًّ أَْو َعْقَربًّا قَتََل َكافِرًّ

ِ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَتْ ■  ْن يَأُْكُل اْلُغَراَب، َوقَْد أَِذَن َرُسوُل َّللاَّ : إنِّي َْلَْعَجُب ِممَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - ِ َما هَُو ِمْن الطَّيِّبَاِت.)صحيح( -َصلَّى َّللاَّ اهُ فَاِسقًّا، َوَّللَاَّ  فِي قَْتلِِه َوَسمَّ

؟ قُْلنَا: َرَواهُ َمْن ََّل يَُجوُز « َوََّل تَْقتُْلهُ  َوتَْرِمي اْلُغَرابَ »قال المؤلف: فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي 

 اْْلَْخُذ بِِرَوايَتِِه يَِزيُد ْبُن أَبِي ِزيَاٍد ..

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن ُكلِّ ِذي نَاٍب ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

بَاِع َوَعْن ُكلِّ ِذي ِمخْ   .)صحيح(« لٍَب ِمْن الطَّْيرِ السِّ

ائَِد بِِمْخلَبِِه َوْحَدهُ.  قال المؤلف: ََّل يَُسمَّى َذا ِمْخلٍَب ِعْنَد اْلَعَرِب إَّلَّ الصَّ

ْرُزوُر، َواْلَحَماُم، َوَما لَْم يَِصْد، فَََل يَُسمَّى َشْيٌء ِمْنهَا َذا  يُك، َواْلَعَصافِيُر، َوالزُّ ا الدِّ َوأَمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اللَُّغِة ِمْخلٍَب فِي   َوبِاّلَِلَّ

يِّ َواْلَحَشَراِت[م  777]َمْسأَلَة أَْكُل اْلَحلَُزوِن اْلبَرِّ

، َوََّل َشْيٍء ِمْن اْلَحَشَراِت ُكلِّهَا َكاْلَوَزِغ َواْلَخنَافِِس،  يِّ َوََّل يَِحلُّ أَْكُل اْلَحلَُزوِن اْلبَرِّ

وِد ُكلِِّه َوالنَّْمِل، َوالنَّْحِل، َوال ْبِر، َوالدُّ بَاِب، َوالدُّ َواْلقَْمِل،  -طَيَّاَرٍة َوَغْيِر طَيَّاَرٍة  -ذُّ

َمْت  ِ تََعالَى: }ُحرِّ ، َواْلبَُعوِض َوُكلِّ َما َكاَن ِمْن أَْنَواِعهَا لِقَْوِل َّللاَّ َواْلبََراِغيِث، َواْلبَقِّ

 [ .٢َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ{ ]المائدة: 

 [ .٢الَى }إَِّل َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة: وقَْوله تَعَ 
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ْدِر،  َوقَْد َصحَّ اْلبُْرهَاُن َعلَى أَنَّ الذََّكاةَ فِي اْلَمْقُدوِر َعلَْيِه ََّل تَُكوُن إَّلَّ فِي اْلَحْلِق أَْو الصَّ

ْمتِنَاِع أَْكلِِه إَّلَّ َمْيتَةًّ َغْيَر : فَهَُو َحَراٌم، َِّل -فََما لَْم يُْقَدْر فِيِه َعلَى َذَكاٍة فَََل َسبِيَل إلَى أَْكلِِه 

 ُمَذك ًّى.

: قِْسٌم ُمبَاٌح قَْتلُهُ: َكاْلَوَزِغ، َواْلَخنَافِِس، -: فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا أَنَّهَُما قِْسَماِن -َوبُْرهَاٌن آَخُر 

ٌم قَْتلُهُ: َكالنَّْملِ  ْبِر؛ َوقِْسٌم ُمَحرَّ ، َوالدُّ ، َوالنَّْحِل، فَاْلُمبَاُح قَْتلُهُ ََّل َذَكاةَ َواْلبََراِغيِث، َواْلبَقِّ

َكاةُ   ..فِيِه، ِْلَنَّ قَْتَل َما تَُجوُز فِيِه الذََّكاةُ إَضاَعةٌ لِْلَماِل، َوَما ََّل يَِحلُّ قَْتلُهُ ََّل تَُجوُز فِيِه الذَّ

 األحاديث واآلثار

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص َعْن أَبِيِه " أَنَّ النَّبِيَّ ■  أََمَر بِقَْتِل اْلَوَزِغ » -َصلَّى َّللاَّ

اهُ فَُوْيِسقًّا  صحيح(«)َوَسمَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ بَاُب فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ إَذا َوقََع الذُّ

 صحيح( َوَذَكَر اْلَحِديَث.«)لِيَْطَرْحهُ إنَاِء أََحِدُكْم فَْليَْغِمْسهُ ثُمَّ 

 قال المؤلف: َولَْو َكاَن َحََلَّلًّ أَْكلُهُ َما أََمَر بِطَْرِحِه.

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن قَْتِل أَْربٍَع ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

: النَّْحلَةُ، َوالنَّمْ  َوابِّ َردُ الدَّ  .)صحيح(« لَةُ، َواْلهُْدهُُد، َوالصُّ

ا فَأَْحَرَق قَْريَةَ النَّْمِل ِْلَنَّ  قال المؤلف: هََذا يَْقِضي َعلَى َحِديِث النَّبِيِّ الَِّذي َكاَن قَِديمًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َشِريَعةَ نَبِيِّنَا  ْرنَا قَْتَل ُعَمَر ْبِن نَاِسَخةٌ لُِكلِّ ِديٍن َسلََف، َوقَْد َذكَ  -َصلَّى َّللاَّ

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -اْلَخطَّاِب َوَغْيِرِه ِمْن الصَّ  لِْلقِْرَداِن َوهُْم ُمْحِرُموَن. -َرِضَي َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ طَبِيبًّا َسأََل النَّبِيَّ »َعْن َعْبِد الرَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ِضْفَدٍع  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْجَعلُهَا فِي َدَواٍء؟ فَنَهَاهُ َرُسوُل َّللاَّ « َعْن قَْتلِهَا -َصلَّى َّللاَّ

 .)صحيح(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصِحْبُت النَّبِيَّ »َعْن اْلِمْلقَاِم ْبِن التَّلِِب َعْن أَبِيِه ■  فَلَْم أَْسَمْع  -َصلَّى َّللاَّ

الِْلَحَشَراِت تَْحرِ   ضعيف() فََغالُِب ْبُن ُحْجَرةَ، َواْلِمْلقَاُم َمْجهُوََّلِن («)يمًّ

ْنِسيَِّة[م  776]َمْسأَلَة أَْكُل اْلُحُمِر اْْلِ

ْش، َوَحََلٌل أَْكُل ُحُمِر  َشْت أَْو لَْم تَتََوحَّ ْنِسيَِّة تََوحَّ َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْن اْلُحُمِر اْْلِ

ْهِريُّ اْلبَْغَل، اْلَوْحِش تَأَنََّسْت أَ  ْم الزُّ ْو لَْم تَتَأَنَّْس، َوَحََلٌل أَْكُل اْلَخْيِل َواْلبَِغاِل ... لَْم يَُحرِّ

ا َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل َوَما نَْعلَُم عَ  ا فُْتيَا اْلُعلََماِء بِأَْكِل اْلفََرِس فَتََكاُد أَْن تَُكوَن إْجَماعًّ ْن َوأَمَّ

ا أََحٍد ِمْن السَّلَِف  .. َوأَمَّ َكَراهَةَ أَْكِل لُُحوِم اْلَخْيِل إَّلَّ ِرَوايَةًّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس ََّل تَِصح 

وُح فَهَُو َغيْ  ُر قَْولُهُْم: إنَّ اْلبَْغَل َولَُد اْلِحَماِر، َوُمتََولٌِّد ِمْنهُ، فَإِنَّ اْلبَْغَل ُمْذ يُْنفَُخ فِيِه الرُّ

ا، فَََل يَُجوُز أَْن يُْحَكَم لَهُ بُِحْكِم اْلِحَماِر، ِْلَنَّ النَّصَّ إنََّما َجاَء اْلِحَماِر، َوََّل يَُسمَّى ِحَمارًّ 

ا ِمْن اْلِحَماِر.. ا َوََّل ُجْزءًّ  بِتَْحِريِم اْلِحَماِر، َواْلبَْغُل لَْيَس ِحَمارًّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ِن َزاِهٍر أََحِد اْلُمبَايِِعيَن حرمة لحوم الحمر اْلهلية . ) جابر بن عبد َّللا وَمْجَزأَةَ بْ ■

 ، تَْحَت الشََّجَرِة، وعدد من الصحابة وَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 َونََحا نَْحَوهُ َمالٌِك( -َوأَبِي ُسلَْيَماَن 
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 إْن َدَجن حمر الوحَش لَْم يُْؤَكْل.)مالك(■ 

 ) اْْلَْسَوِد ْبِن يَِزيَد ،وسعيد بن جبير (جواز أكل لحوم الخيل .■

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َ  -َصلَّى َّللاَّ أََمَر ُمنَاِديًّا فَنَاَدى إنَّ َّللاَّ

فَإِنَّهَا ِرْجٌس، فَأُْكفِئَْت اْلقُُدوُر َوإِنَّهَا لَتَفُوُر  َوَرُسولَهُ يَْنهَيَانُِكْم َعْن لُُحوِم اْلُحُمِر اْْلَْهلِيَّةِ 

 .)صحيح(« بِاللَّْحمِ 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -قال المؤلف: َوإِْهَراُق الصَّ َصلَّى  -اْلقُُدوَر بِهَا بَِحْضَرِة النَّبِيِّ  -َرِضَي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ْحَمهَا َوَعْظَمهَا َوُكلَّ َشْيٍء ِمْنهَا َحَراٌم.بَيَاُن أَنَّ َوَدَكهَا َوشَ  -َّللاَّ

 ■ ِ ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى يَْوَم َخْيبََر َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« لُُحوِم اْلُحُمِر اْْلَْهلِيَِّة َوأَِذَن فِي لُُحوِم اْلَخْيلِ 

ِ يَقُوُل: عن َجابِ ■ ِ »َر ْبَن َعْبِد َّللاَّ أََكْلنَا َزَمَن َخْيبََر اْلَخْيَل َوُحُمَر اْلَوْحِش فَنَهَانَا َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  صحيح(«)َعْن اْلِحَماِر اْْلَْهلِيِّ  -َصلَّى َّللاَّ

ينَا تَْحِريَم اْلُحُمِر اْْلَْهلِيَِّة َعْن النَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيِّ قال المؤلف: َوُروِّ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ِ ْبِن أَبِي أَْوفَى، َوَعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب، َوأَبِي ثَْعلَبَةَ  طَِريِق اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب، َوَعْبِد َّللاَّ

: َوَسلََمةَ ْبِن اْْلَْكَوِع، َوا ، َواْلَحَكِم ْبِن َعْمٍرو اْلِغفَاِريِّ ْبِن ُعَمَر بِأََسانِيَد َكالشَّْمِس اْلُخَشنِيِّ

ا ِخََلفُهُ.  ،َوَعْن أَنٍَس َوَجابٍِر َكَما َذَكْرنَا، فَهَُو نَْقُل تََواتٍُر ََّل يََسُع أََحدًّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: ََّل أَْدِري أَنَهَى َعْنهُ َرُسوُل َّللاَّ ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

َمهُ فِي يَْوِم َخْيبََر لَْحَم  أَْجِل أَنَّهُ َكاَن َحُمولَةَ النَّاِس فََكِرهَ أَْن تَْذهََب َحُمولَتُهُْم، أَْو َحرَّ

 اْلُحُمِر اْْلَْهلِيَِّة ")صحيح(

؟ َولَ « فَإِنَّهَا ِرْجسٌ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْولُهُ »قال المؤلف: فََكْيَف  قَْد َكانُوا َويَْبطُُل ُكلُّ ظَنٍّ

إلَى اْلَخْيِل بََِل َشكٍّ أَْحَوَج ِمْنهُْم إلَى اْلُحُمِر، فََما َحَملَهُ َذلَِك َعلَى نَْهٍي َعْنهَا؛ بَْل أَبَاَح 

 أَْكلَهَا َوَذَكاتَهَا..

َك، فَإِنََّما أَْطِعْم أَْهلََك ِمْن َسِميِن َمالِ »فِي لُُحوِم اْلُحُمِر  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِمْن قَْولِِه ■ 

اَل اْلقَْريَِة، أَلَْيَس تَأُْكُل الشََّجَر َوتَْرَعى اْلفَََلةَ؟ فَأَِصْد ِمْنهَا .)ضعيف() « َكِرْهُت لَُكْم َجوَّ

ْحَمِن ْبِن  ْحَمِن ْبِن بِْشٍر َوهَُو َمْجهُوٌل، َواآْلَخُر ِمْن طَِريِق َعْبِد الرَّ ِمْن طَِريِق َعْبِد الرَّ

َوهَُو َضِعيٌف. ثُمَّ َعْن أَبِي  -أَْو ِمْن طَِريِق َشِريٍك  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -ْيٍم َعْمِرو ْبِن لُوَ 

َوِمْن طَِريِق  -َعْن َغالِِب ْبِن ديج َوََّل يُْدَرى َمْن هَُو  -َوََّل يُْدَرى َمْن هَُو  -اْلَحَسِن 

 َسْلَمى بِْنِت النَّْضِر اْلِخْضِريَِّة َوََّل يُْدَرى َمْن ِهَي(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد ■  نَهَى َعْن أَْكِل لُُحوِم اْلَخْيِل،  -َصلَّى َّللاَّ

بَاِع، َوُكلِّ ِذي ِمْخلٍَب ِمْن الطَّْيرِ  « َواْلبَِغاِل، َواْلَحِميِر، َوُكلِّ ِذي نَاٍب ِمْن السِّ

اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب فَهَالٌِك ِْلَنَّهُْم َمْجهُولُوَن ُكلُّهُْم،  .)ضعيف() َصالِِح ْبِن يَْحيَى ْبنِ 

ُ  -ثُمَّ فِيِه َدلِيُل اْلَوْضِع، ِْلَنَّ فِيِه َعْن َخالِِد ْبِن اْلَولِيِد قَاَل: َغَزْوت َمَع النَّبِيِّ  َصلَّى َّللاَّ

 هُ لَْم يُْسلِْم َخالٌِد إَّلَّ بَْعَد َخْيبََر بََِل ِخََلٍف(َوهََذا بَاِطٌل؛ ِْلَنَّ  -َخْيبََر  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ِ »َعْن َجابٍِر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ َعْن لُُحوِم اْلُحُمِر َواْلَخْيِل  -َصلَّى َّللاَّ



 

279 
 

بَاِع َوُكلِّ ِذي ِمْخلٍَب ِمْن الطَّْيرِ  َم اْلُمَجثََّمةَ  َواْلبَِغاِل َوُكلِّ ِذي نَاٍب ِمْن السِّ « َوَحرَّ

اٍر َضِعيٌف(  .)ضعيف() ِعْكِرَمةَ ْبِن َعمَّ

ِ »َعْن َجابٍِر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَانَا َرُسوُل َّللاَّ َعْن اْلبَِغاِل َواْلَحِميِر َولَْم يَْنهَنَا  -َصلَّى َّللاَّ

بَيْ « َعْن اْلَخْيلِ  ا ِمْن َجابٍِر(.)ضعيف() لَْم يُْذَكْر فِيِه أَبُو الزُّ  ِر َسَماعًّ

دِّيِق ■ ِ »عن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ ُ َعلَْيِه  -نََحْرنَا َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ا فَأََكْلنَاهُ  -َوَسلََّم   صحيح(«)فََرسًّ

ِس؟ فَقَاَل: لَْم يََزْل َسلَفُك َعْن اْبِن ُجَرْيٍج َسأَْلُت َعطَاَء ْبَن أَبِي َربَاٍح َعْن لَْحِم اْلفَرَ ■ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَأُْكلُونَهُ؟ قُْلُت: أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ  ؟ قَاَل: نََعْم.)صحيح(-َصلَّى َّللاَّ

 777]َمْسأَلَة َما َحُرَم أَْكُل لَْحِمِه فََحَراٌم بَْيُعهُ َولَبَنُهُ[م

ِ تََعالَى  -اٌم بَْيُعهُ َولَبَنُهُ، ِْلَنَّهُ بَْعُضهُ َوَمْنُسوٌب إلَْيِه َوُكلُّ َما َحُرَم أَْكُل لَْحِمِه فََحرَ  َوبِاّلَِلَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.-التَّْوفِيُق   : إَّلَّ أَْلبَاَن النَِّساِء فَِهَي َحََلٌل َكَما َذَكْرنَا قَْبُل َوبِاّلَِلَّ

َكَما  -، َوبَْيُض اْلُغَراِب، َوبَْيُض اْلَحيَِّة، َوبَْيُض اْلِحَدأَِة َويُقَاُل: لَبَُن اْْلَتَاِن، َولَبَُن اْلِخْنِزيرِ 

 .يُقَاُل يَُد اْلِخْنِزيِر، َوَرْأُس اْلِحَماِر، َوَجنَاُح اْلُغَراِب، َوِزِمكَّى اْلِحَدأَِة َوََّل فَْرقَ 

 777]َمْسأَلَة أَْكُل اْلُهْدُهِد[م

ْفَدِع، لِنَْهِي النَّبِيِّ َوََّل يَِحلُّ أَْكُل اْلهُْدهُِد، َوََّل  َرِد، َوََّل الضِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الصُّ  -َصلَّى َّللاَّ

 َعْن قَْتلِهَا، َكَما َذَكْرنَا قَْبُل.

ْل تَْحِريُمهُ[م ا لَْم يُفَصَّ  7777]َمْسأَلَة َما أَْمَكَن أَْن يَُذكَّى ِممَّ

يَّةُ َواْلبَْحِريَّةُ حَ  لَْحفَاةُ اْلبَرِّ ا فِي َوالسُّ ِ تََعالَى: }ُكلُوا ِممَّ ََلٌل أَْكلُهَا، َوأَْكُل بَْيِضهَا لِقَْوِل َّللاَّ

َم َعلَْيُكْم{ ٥٣٨اْلَْرِض َحَلَّل طَيِّبًّا{ ]البقرة:  َل لَُكْم َما َحرَّ [ َمَع قَْوله تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ

لَْحفَاِة، فَ ٥٥٢]اْلنعام:  ْل لَنَا تَْحِريَم السُّ  ِهَي َحََلٌل ُكلُّهَا َوَما تََولََّد ِمْنهَا.[ َولَْم يُفَصِّ

َخُم، والبلزج، َواْلقَنَافُِذ، َواْليَْربُوُع، َوأُمُّ َحبِيٍن َواْلَوْبُر، َوالسََّرطَاُن،  َوَكَذلَِك النُُّسوُر، َوالرَّ

ْل تَْحِريُمهُ.َواْلَجَراِذيُن، َواْلَوَرُل، َوالطَّْيُر ُكلُّهُ، َوُكلُّ َما أَْمَكَن أَْن يَُذكَّى  ا لَْم يُفَصَّ  ِممَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ  -َوَكَذلَِك اْلُخفَّاُش، َواْلَوْطَواطُ، َواْلَخطَّاُف  َوبِاّلَِلَّ

َخَمِة َوَجَعَل فِيهَا اْلَجَزاَء، فَإِْن ُذِكَر اْلَخبَُر الَّ  اْلقُْنفُُذ »ِذي فِيِه: نَهَى اْلُمْحِرَم َعْن قَْتِل الرَّ

 فَهَُو َعْن َشْيٍخ َمْجهُوٍل لَْم يَُسمَّ َولَْو َصحَّ لَقُْلنَا بِِه، َوَما َخالَْفنَاهُ.« َخبِيٌث ِمْن اْلَخبَائِثِ 

 -أقوال الفقهاء:

، َوفُقَهَاِء الْ ■  ِد ْبِن َعلِيٍّ لَْحفَاِة.) طَاُوٍس، َواْلَحَسِن، َوُمَحمَّ َمِدينَِة وعطاء إبَاَحةَ أَْكِل السُّ

 وزاد عيهم السرطان(

لَِة[م]  7777َمْسأَلَة أَْكُل لُُحوِم اْلَجَلَّ

ُف ِمْنهَا؛ ِْلَنَّهُ ِمْنهَا  لَِة، َوََّل ُشْرُب أَْلبَانِهَا، َوََّل َما تََصرُّ َوََّل يَِحلُّ أَْكُل لُُحوِم اْلَجَلَّ

بِِل ِمْن َذَواِت َوبَْعُضهَا، َوََّل يَِحلُّ ُرُكوبُهَا، َوِهَي الَّتِي تَ  بِِل َوَغْيِر اْْلِ أُْكُل اْلَعِذَرةَ ِمْن اْْلِ

ةًّ.  اْْلَْربَِع َخاصَّ

لَةًّ، َوإِْن َكانَْت تَأُْكُل اْلَعِذَرةَ فَإَِذا قُِطَع َعْنهَا أََكلَهَا  َوََّل يَُسمَّى الدََّجاُج، َوََّل الطَّْيُر: َجَلَّ

 ا، َوأَْلبَانُهَا، َوُرُكوبُهَا.فَاْنقَطََع َعْنهَا اَِّلْسُم َحلَّ أَْكلُهَ 
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 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ لَِة  -َصلَّى َّللاَّ َعْن أَْكِل اْلَجَلَّ

 صحيح(«)َوأَْلبَانِهَا

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيهِ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ لَِة َولُُحوِمهَا  -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ َعْن لَبَِن اْلَجَلَّ

 صحيح(«)َوَعْن أَْكِل اْلُمَجثََّمةِ 

ينَا َعْن  -قال المؤلف: َوهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ َما طََعاُمهُ اْلِجلَّةُ، َوِهَي اْلَعِذَرةُ  هََكَذا ُروِّ

، َوأَبِي ُعبَْيٍد.  اْْلَْصَمِعيِّ

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ بِِل  -َصلَّى َّللاَّ لَِة فِي اْْلِ َعْن اْلَجَلَّ

 صحيح(«)أَْن يُْرَكَب َعلَْيهَا أَْو يُْشَرَب ِمْن أَْلبَانِهَا

لَةٌ: ََّل تَُحجَّ َعلَْيهَا َوََّل تَْعتَِمْر.)صحيح(■   أَنَّ ُعَمَر قَاَل لَِرُجٍل لَهُ إبٌِل َجَلَّ

لَةًّ. ■ ا َرِكَب َجَلَّ ِ ْبِن ُعَمَر أَنَّهُ قَاَل: ََّل أَُصاِحُب أََحدًّ  َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ تََعالَى[م  7772]َمْسأَلَة أَْكُل َما ُذبَِح أَْو نُِحَر لَِغْيِر َّللاَّ

َي َعلَيْ  ِ تََعالَى، َوََّل َما ُسمِّ بًّا َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما ُذبَِح أَْو نُِحَر لَِغْيِر َّللاَّ ِ تََعالَى ُمتَقَرِّ ِه َغْيُر َّللاَّ

َكاِة إلَْيِه  َ تََعالَى َمَعهُ أَْو لَْم يَْذُكْر  -بِتِْلَك الذَّ ْيِد  -َسَواٌء َذَكَر َّللاَّ َي ِمْن الصَّ َوَكَذلَِك َما ُذكِّ

ُ َعلَى اْلَمِسيِح،-لَِغْيِرِه تََعالَى  ِ َوَصلَّى َّللاَّ ٍد، أَْو  : فَلَْو قَاَل: بِاْسِم َّللاَّ أَْو قَاَل: َعلَى ُمَحمَّ

ُ تََعالَى: }أَْو فِْسقًّا أُهِ  لَّ لَِغْيِر َذَكَر َسائَِر اْْلَْنبِيَاِء، فَهَُو َحََلٌل؛ ِْلَنَّهُ لَْم يُِهلَّ بِِه لَهُْم، قَاَل َّللاَّ

ِ بِِه{ ]اْلنعام:  ُ تََعالَى َعلَْيِه، أَْو لَْم ٥١٥َّللاَّ ِ [ فََسَواٌء ُذِكَر َّللاَّ ا أُِهلَّ لَِغْيِر َّللاَّ يُْذَكْر هَُو ِممَّ

 ُ تََعالَى بِِه فَهَُو َحَراٌم َسَواٌء َذبََحهُ ُمْسلٌِم أَْو ِكتَابِيٌّ ، َوقَاَل بَْعُض اْلقَائِلِيَن: قَْد أَبَاَح َّللاَّ

ُ  : َوهََذا لَْيسَ -َوهَُو يَْعلَُم َما يَقُولُوَن  -تََعالَى لَنَا أَْكَل َذبَائِِحِهْم  َم َّللاَّ ةًّ فِي إبَاَحِة َما َحرَّ ُحجَّ

ُم َعلَيْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ اْلُمَحرِّ نَا َما تََعالَى، ِْلَنَّ الَِّذي أَبَاَح لَنَا َذبَائَِحهُْم؛ َوَعلَِم َما يَقُولُوَن هَُو َّللاَّ

ِ بِِه، فَََل يَِحلُّ تَْرُك َشْيٍء ِمْن أَْمِرِه تََعالَى ِْلَْمٍر آَخَر، َوََّل بُدَّ ِمْن  أُِهلَّ لَِغْيِر َّللاَّ

. ا، َولَْيَس َذلَِك إَّلَّ بِاْستِْثنَاِء اْْلَقَلِّ ِمْن اْْلََعمِّ  اْستِْعَمالِِهَما َجِميعًّ

ْرَداِء، َواْلِعْربَاِض ْبِن  اِمِت، َوأَبِي الدَّ َوُرِويَْت فِي هََذا ِرَوايَاٌت َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

، وَ  اْبِن َعبَّاٍس، َوأَبِي أَُماَمةَ، ُكلُّهَا َعْن َمَجاِهيَل، أَْو َعْن َكذَّاٍب، أَْو َعْن َساِريَةَ، َوَعلِيٍّ

 َضِعيٍف؛ َولَِكنَّهُ َصِحيٌح َعْن بَْعِض التَّابِِعيَن...

ُ تََعالَى َذبَائَِحهُْم، َوهَُو تََعالَى يَْعلَُم أَنَّ  هُْم يَْذبَُحوَن َويُقَاُل لَِمْن َخالََف هََذا: قَْد أََحلَّ َّللاَّ

 ُ َم اْلِخْنِزيَر؟ فَيُقَاُل لَهُْم: َوَّللَاَّ َ تََعالَى َحرَّ  تََعالَى اْلِخْنِزيَر، أَفَيَأُْكلُهُ؟ فَِمْن قَْولِِهْم: ََّل، ِْلَنَّ َّللاَّ

، َوََّل فَْرَق. َم اْلِخْنِزيَر َسَواءًّ َسَواءًّ َم َما أُِهلَّ بِِه لَِغْيِرِه َكَما َحرَّ  َحرَّ

 -الفقهاء: أقوال

ِ تََعالَى.)النخعي وحماد ■  فِي َذبَائِِح أَْهِل اْلِكتَاِب، قَاَل: ُكلُّ َما لَْم تَْسَمْعهُ أَهَلَّ بِِه لَِغْيِر َّللاَّ

 بن أبي سليمان(

 كراهة َما ُذبَِح لِْْللِهَِة.) اْلَحَسِن، َوطَاُوٍس، َوُمَجاِهٍد(■

ِ تََعالَى، فَََل تَأُْكْل.)الزهري والنخعي واْلَحاِرِث إَذا َسِمْعَت فِي الذَّبِيَحِة َغْيَر ■  اْسِم َّللاَّ

ِد ْبِن ِسيِريَن( ، َوُمَحمَّ  اْلُعْكلِيِّ
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 -األحاديث واآلثار:

ا ُذبَِح لِِعيِد النََّصاَرى؟ فَقَالَْت َعائَِشةُ: أَمَّ ■  ا َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ اْمَرأَةًّ َسأَلَْتهَا َعمَّ

 َما ُذبَِح لَِذلَِك اْليَْوِم فَََل تَأُْكلُوا ِمْنهُ.

 عن اْبِن ُعَمَر َما ُذبَِح لِْلَكنِيَسِة فَََل تَأُْكْلهُ.■ 

َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا َسِمْعت النَّْصَرانِيَّ يَقُوُل: بِاْسِم اْلَمِسيِح، فَََل تَأُْكْل، ■ 

 ْل.َوإَِذا لَْم تَْسَمْع فَكُ 

َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز أَنَّهُ َوكََّل بِِهْم َمْن يَْمنَُعهُْم أَْن يُْشِرُكوا َعلَى َذبَائِِحِهْم، ■ 

َ تََعالَى. وا َّللاَّ  َويَأُْمُرهُْم أَْن يَُسمُّ

 7773]َمْسأَلَة أَْكُل َما يَِصيُدهُ اْلُمْحِرُم فَقَتَلَهُ[م

ِصيُدهُ اْلُمْحِرُم فَقَتَلَهُ َحْيُث َكاَن ِمْن اْلبََِلِد، أَْو يَِصيُدهُ اْلُمِحلُّ فِي َحَرِم َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما يَ 

ْيَد َوأَْنتُْم ُحُرٌم{ ]المائدة ِ تََعالَى: }َّل تَْقتُلُوا الصَّ : َمكَّةَ، أَْو اْلَمِدينَِة فَقَْط، فَقَتَلَهُ لِقَْوِل َّللاَّ

٢٥ ُ َكاِة اْلَمأُْموِر  [ فَُكلُّ قَْتٍل نَهَى َّللاَّ تََعالَى َعْنهُ فََحَراٌم أَْكُل َما أُِميَت بِِه، ِْلَنَّهُ َغْيُر الذَّ

 بِهَا.

 َوقَاَل أَبُو ثَْوٍر: أَْكلُهُ َحََلٌل، َكَذبِيَحِة اْلَغاِصِب، َوالسَّاِرِق، َوََّل فَْرَق.

ُ تََعالَى َعلَْيِه[م  7777]َمْسأَلَة أَْكُل َما لَْم يَُسمَّ َّللاَّ

ُ تََعالَى َعلَْيِه بَِعْمٍد أَْو نِْسيَاٍن.  قال ابن حزم :َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما لَْم يَُسمَّ َّللاَّ

ِ َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَفِْسٌق{ -بُْرهَاُن َذلَِك  ا لَْم يُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ِ تََعالَى: }َوَّل تَأُْكلُوا ِممَّ : قَْوُل َّللاَّ

...[ فََعمَّ تَ ٥٢٥]اْلنعام:    َعالَى َولَْم يَُخصَّ

ا ُسقُوطُ اْلُجنَاِح فِي  ةَ لَهُْم فِي َشْيٍء ِمْنهُ. أَمَّ وا بِِه، َوََّل ُحجَّ وقال ايضا: هََذا ُكلُّ َما اْحتَجُّ

هََكَذا اْلَخطَأِ، َوُسقُوطُ اْلُمَؤاَخَذِة بِالنِّْسيَاِن َواْلَخطَأِ، َوَرْفُعهَُما َعنَّا، فَنََعْم؟ َوهَُو قَْولُنَا، وَ 

ْثُم َواْلَحَرُج إَذا نَِسَي التَّْسِميَةَ، لَِكنَّا قُْلنَا: إنَّهُ لَْم يَُذكِّ  ، لَِكْن نَقُوُل: إنَّهُ هَهُنَا َمْرفُوٌع َعْنهُ اْْلِ

، فَلَمَّ  ََلةَ َوظَنَّ أَنَّهُ َصلَّى َوهَُو لَْم يَُصلِّ ، َكَمْن نَِسَي الصَّ ا لَْم يَُذكِّ ظَنَّ أَنَّهُ َذكَّى َولَْم يَُذكِّ

ِ َعلَْيهِ  َ تََعالَى نَهَانَا أَْن نَأُْكَل َما لَْم يُْذَكْر اْسُم َّللاَّ فََكانَْت  َكاَن َمْيتَةًّ ََّل يَِحلُّ أَْكلُهُ، ِْلَنَّ َّللاَّ

فَةُ َمتَى ُوِجَدْت فِي َمْذبُوٍح أَْو َمْنُحوٍر أَْو تََصيٍُّد لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ.  هَِذِه الصِّ

 ل الصحابة والفقهاء:أقوا

قول المؤلف هو قول : ابن عمر وعبد َّللا بن يزيد وعكرمة وابن سيرين َوهَُو قَْوُل ■

 أَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِه.

ا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ، َوإِْن تََرَك نِْسيَانًّا َحلَّ أَْكلُهُ.)أبو حنيفة ومالك(■   إْن تََرَك َعْمدًّ

ا، أَْو نِْسيَانًّا.)الشافعي( هُوَ ■   َحََلٌل تََرَك َعْمدًّ

 إَذا قَاَل اْلُمْسلُِم: بِاْسِم الشَّْيطَاِن فَُكْل.)عطاء(■ 

 كراهة ما ترك التسمية عليه بنسيان.)الشعبي(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ  -َجاَءْت اْليَهُوُد إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقَالُوا:  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى: }َوَّل تَأُْكلُو ؟ فَأَْنَزَل َّللاَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ا قَتََل َّللاَّ ا قَتَْلنَا، َوََّل نَأُْكُل ِممَّ ا لَْم أَنَأُْكُل ِممَّ ا ِممَّ
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ِ َعلَْيِه{ ]اْلنعام:   )صحيح(« [ إلَى آِخِر اآْليَةِ ٥٢٥يُْذَكِر اْسُم َّللاَّ

ِ رَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -افِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: قَاَل لَنَا َرُسوُل َّللاَّ َما أَْنهََر الدََّم : »-َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى َعلَْيِه فَُكلْ   صحيح(«)َوُذِكَر اْسُم َّللاَّ

ِ »َعِديَّ ْبَن َحاتٍِم يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه وَ  -قُْلُت لَِرُسوِل َّللاَّ أُْرِسُل َكْلبِي فَأَِجُد  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمَع َكْلبِي َكْلبًّا قَْد أََخَذ ََّل أَْدِري أَيَّهَُما أََخَذ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : فَََل -َصلَّى َّللاَّ

ْيَت َعلَى َكْلبَِك َولَْم تَُسمِّ َعلَى َغْيِرهِ   )صحيح(« تَأُْكْل إنََّما َسمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َراِشِد ْبِن َسْعٍد قَاَل النَّبِيُّ  َعنْ ■  إنَّ َذبِيَحةَ اْلُمْسلِِم َحََلٌل : »-َصلَّى َّللاَّ

دْ  )ضعيف مرسل() َواْْلَْحَوُص ْبُن َحِكيٍم لَْيَس بَِشْيٍء، َوَراِشُد « َوإِْن لَْم يَُسمِّ إَذا لَْم يَتََعمَّ

 ْبُن َسْعٍد َضِعيٌف(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْلِت َمْولَى ُسَوْيد قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ َعْن الصَّ ■  َذبِيَحةُ اْلُمْسلِِم : »-َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َحََلٌل  َ تََعالَى -َوإِْن نَِسَي أَْن يَْذُكَر اْسَم َّللاَّ .)ضغيف() « ِْلَنَّهُ إَذا َذَكَر لَْم يَْذُكْر إَّلَّ َّللاَّ

ةَ فِيهِ  ا َمْجهُوٌل(ُمْرَسٌل ََّل ُحجَّ ْلُت أَْيضًّ  ، َوالصَّ

ا ََّل تُِريُد إَّلَّ ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن طَِريٍق فِيهَا اْبُن لَِهيَعةَ أَنَّهُ قَاَل: إَذا َخَرْجَت قَانِصًّ

ِ ِحيَن تَْخُرُج، فَإِنَّ َذلَِك يَْكفِيك.)ضعيف()فيه ابن لهيعة(  َذلَِك، فََذَكْرَت اْسَم َّللاَّ

َ َعْن أَبِي هُ ■  َ تََعالَى أَنَّهُ يُْؤَكُل َوْليَُسمِّ َّللاَّ َرْيَرةَ فِيَمْن َذبََح َوهَُو ُمْغَضٌب فَلَْم يَْذُكْر َّللاَّ

 تََعالَى إَذا أََكَل.)صحيح(

َ تََعالَى َعلَى َشاٍة َذبََحهَا ■  َي َّللاَّ ِد ْبِن ِزيَاٍد قَاَل: إنَّ َرُجَلًّ نَِسَي أَْن يَُسمِّ فَأََمَر َعْن ُمَحمَّ

ا اْبُن ُعَمَر ُغََلَمهُ فَقَاَل: إَذا أََراَد أَْن يَبِيَع ِمْنهَا ِْلََحٍد؟ فَقُْل لَهُ: إنَّ اْبَن ُعَمَر يَقُوُل: إنَّ هَذَ 

ِ َعلَْيهَا ِحيَن َذبََحهَا.)صحيح(  لَْم يُْذَكْر اْسِم َّللاَّ

ْن ■  ِ ْبِن يَِزيَد َسأَلَهُ َرُجٌل َعمَّ ِ قَْوَل َعْن َعْبِد َّللاَّ َ؟ فَتَََل َعْبُد َّللاَّ َي َّللاَّ َذبََح َونَِسَي أَْن يَُسمِّ

ِ َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَفِْسٌق{ )صحيح( ا لَْم يُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ِ تََعالَى: }َوَّل تَأُْكلُوا ِممَّ  َّللاَّ

ْبِح[م  7777]َمْسأَلَة التَّْسِميَةُ بِاْلَعَجِميَِّة ِعْنَد الذَّ

َ تََعالَى لَْم يَْشتَِرْط لَُغةًّ ِمْن لَُغٍة َوََّل َوَمْن َسمَّى بِ  اْلَعَجِميَِّة فَقَْد َسمَّى َكَما أُِمَر؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -تَْسِميَةًّ ِمْن تَْسِميٍَة، فََكْيفََما َسمَّى فَقَْد أَدَّى َما َعلَْيِه   َوبِاّلَِلَّ

َ تََعالَى[م]َمْسأَلَة َذبََح َماَل َغْيِرِه بِ  َي َّللاَّ  7777أَْمِرِه فَنَِسَي أَْن يَُسمِّ

َد فَهَُو َضاِمٌن ِمْثَل  َ تََعالَى، أَْو تََعمَّ َي َّللاَّ َوَمْن َذبََح َماَل َغْيِرِه بِأَْمِرِه فَنَِسَي أَْن يَُسمِّ

ْمنَا  -اْلَحيََواِن الَِّذي أَْفَسَد، ِْلَنَّهُ َمْيتَةٌ  ْفَسَد َماَل أَِخيِه، َوأَْمَواُل النَّاِس تُْضَمُن فَقَْد أَ  -َكَما قَدَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بِاْلَعْمِد َوالنِّْسيَاِن   َوبِاّلَِلَّ

 7776]َمْسأَلَة أَْكُل َما نََحَرهُ أَْو َذبََحهُ إْنَساٌن ِمْن َماِل َغْيِرِه[م

ْن َماِل َغْيِرِه بَِغْيِر أَْمِر َمالِِكِه بَِغْصٍب أَْو َسِرقٍَة َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما نََحَرهُ أَْو َذبََحهُ إْنَساٌن مِ 

ََّل يَِحلُّ لَِصاِحبِِه َوََّل لَِغْيِرِه َويَْضَمنُهُ قَاتِلُهُ إَّلَّ أَْن يَُكوَن  -َوهَُو َمْيتَةٌ  -أَْو تََعدٍّ بَِغْيِر َحقٍّ 

ا َكَخْوِف أَْن يَُموَت فَبَاَدَر بَِذَكاتِ  ا َصِحيحًّ ا لَِصِغيٍر أَْو َمْجنُوٍن أَْو َغائٍِب، نَظَرًّ ِه، أَْو نَظَرًّ

 [ .٥٨٨أَْو فِي َحقٍّ َواِجٍب.. َوقَاَل تََعالَى: }َوَّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل{ ]البقرة: 

ْم بِبَاِطٍل، َوََّل بُدَّ ِمْن أََحِدِهَما؟ فَنَْسأَُل َمْن َخالََف قَْولَنَا أَبَِحقٍّ َذبََح هََذا اْلَحيََواَن أَْو نََحَر، أَ 
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ٌم أَْكلُ  ، فَإِْذ ََّل َشكَّ فِي أَنَّهُ نََحَر َوَذبََح بِبَاِطٍل فَهَُو ُمَحرَّ هُ َوََّل يَقُوُل ُمْسلٌِم: إنَّهُ َذبََح بَِحقٍّ

 بِنَصِّ اْلقُْرآِن.

 -أقوال الفقهاء:

َحابَِة َوََّل َعْن قال المؤلف: َوََّل نَْعلَُم ِخََلَف قَْولِنَا فِ ■ ي هَِذِه اْلَمْسأَلَِة َعْن أََحٍد ِمْن الصَّ

، َوَربِيَعةَ َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد، فَقَطْ  ْهِريِّ  تَابٍِع إَّلَّ َعْن الزُّ

 -األحاديث:

ِ »َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَّ ي اْلُحلَْيفَِة بِذِ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ َل اْلقَْوُم فَأَْغلَْوا بِهَا اْلقُُدوَر فَأََمَر بِهَا َرُسوُل َّللاَّ ا َوإِبَِلًّ فََعجَّ  -ِمْن تِهَاَمةَ فَأََصْبنَا َغنَمًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا ِمْن اْلَغنَِم بَِجُزورٍ  -َصلَّى َّللاَّ  )صحيح(« فَأُْكفِئَْت، ثُمَّ َعَدَل َعْشرًّ

ِ قال المؤل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ف: فَهََذا َرُسوُل َّللاَّ قَْد أََمَر بِهَْرِق اْلقُُدوِر الَّتِي فِيهَا  -َصلَّى َّللاَّ

اللَّْحُم اْلَمْذبُوُح ِمْن اْلَغنِيَمِة قَْبَل اْلقِْسَمِة، َوََّل َشكَّ فِي أَنَّهُ لَْو َكاَن َحََلَّلًّ أَْكلُهُ َما أََمَر 

 نَهَى َعْن إَضاَعِة اْلَماِل .. -َعلَْيِه السَََّلُم  -هُ بِهَْرقِِه، ِْلَنَّ 

ِ »َعْن َرُجٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي ِجنَاَزٍة،  -َصلَّى َّللاَّ

ثُمَّ َوَضَع اْلقَْوُم أَْيِديَهُْم فَأََكلُوا  فَاْستَْقبَلَهُ َداِعي اْمَرأٍَة فََجاَء َوِجيَء بِالطََّعاِم فََوَضَع يََدهُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَرُسوُل َّللاَّ يَلُوُك لُْقَمةًّ فِي فِيِه ثُمَّ قَاَل: أَِجُد لَْحَم َشاٍة أُِخَذْت  -َصلَّى َّللاَّ

ِ إنِّي أَْرسَ  ْلُت إلَى اْلبَقِيِع َمْن يَْشتَِري لِي بَِغْيِر إْذِن أَْهلِهَا، فَأَْرَسلَْت اْلَمْرأَةُ: يَا َرُسوَل َّللاَّ

َشاةًّ فَلَْم أَِجْد فَأَْرَسْلُت إلَى َجاٍر لِي قَْد اْشتََرى َشاةًّ أَْن أَْرِسْل بِهَا إلَيَّ بِثََمنِهَا، فَلَْم يُوَجْد 

 ِ ُ  -فَأَْرَسْلُت إلَى اْمَرأَتِِه، فَأَْرَسلَْت إلَيَّ بِهَا فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 « .أَْطِعِميِه اْْلَُساَرى

ْت  ُل َذلَِك: أَنَّهُ َعْن َرُجٍل لَْم يَُسمَّ َوََّل يُْدَرى أََصحَّ قال المؤلف َّل حجة لهم فيه : أَوَّ

 ِ ةًّ لَنَا ِْلَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -ُصْحبَتُهُ أَْم ََّل؟ َوالثَّانِي: أَنَّهُ لَْو َصحَّ لََكاَن ُحجَّ َصلَّى َّللاَّ

لَْم يَْستَِحلَّ أَْكلَهُ َوََّل أَبَاَح ِْلََحٍد ِمْن اْلُمْسلِِميَن أَْكَل َشْيٍء ِمْنهُ، بَْل أََمَر بِأَْن يُْطِعَم  -َوَسلََّم 

هُْم التََّداِوي اْلُكفَّاَر اْلُمْستَِحلِّيَن لِْلَمْيتَِة، َولََعلَّ أُولَئَِك اْْلَُساَرى َكانُوا َمْرَضى يَِحلُّ لَ 

، بِاْلَمْيتَِة، َمَع أَنَّهَا لَْم تَُكْن َغْصبًّا َوََّل َمْسُروقَةًّ، َوإِنََّما أََخَذْتهَا بِِشَراٍء َصِحيٍح ِعْنَد نَْفِسهَا

ا لَْم يَُكْن بِإِْذِن َمالِِكهَا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهَا لُِمْسلٍِم، فَبَطََل تَْمِويهُهُْم بِهََذا  اْلَخبَِر. لَِكْن لَمَّ

اةَ َمْضُمونَةٌ َعلَى اْلَمْرأَِة، َوَذلَِك َمْنُصوٌص فِي اْلَخبَِر ِمْن قَْوِل  َوََّل َشكَّ فِي أَنَّ تِْلَك الشَّ

 اْلَمْرأَِة " اْبَعْثهَا إلَيَّ بِثََمنِهَا " .

ِ »َعْن َرُجٍل ِمْن اْْلَْنَصاِر قَاَل ■  ُ  -َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا فَاْنتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُُدوَرنَا لَتَْغلِي،  َسفٍَر فَأََصاَب النَّاَس َحاَجةٌ َشِديَدةٌ َوَجْهٌد، فَأََصابُوا َغنَمًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إْذ َجاَء َرُسوُل َّللاَّ نَا بِقَْوِسِه ثُمَّ يَْمِشي َعلَى قَْوِسِه فَأَْكفَأَ قُُدورَ  -َصلَّى َّللاَّ

ُل اللَّْحَم بِالتَُّراِب  ثُمَّ قَاَل: إنَّ النُّْهبَةَ لَْيَسْت بِأََحلَّ ِمْن اْلَمْيتَِة، أَْو إنَّ اْلَمْيتَةَ  -َجَعَل يَُرمِّ

 « .- َعلَْيِه السَََّلمُ  -لَْيَسْت بِأََحلَّ ِمْن النُّْهبَِة؛ َشكَّ أَبُو اْْلَْحَوِص فِي أَيَّتِِهَما قَاَل 

ْسنَاُد نَْفُسهُ بِبَيَاٍن ََّل إْشَكاَل فِيِه ِمْن إْفَساِدِه  ُ َعلَْيِه  -قال المؤلف: فَهََذا َذلَِك اْْلِ َصلَّى َّللاَّ

اللَّْحَم اْلَمْذبُوَح ُمْنتَهَبًّا َغْيَر َمْقُسوٍم َوَخلَطَهُ بِالتَُّراِب.. فَِمْن اْلَعَجائِِب أَْن  -َوآلِِه َوَسلََّم 
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ةًّ فِيَما فِيهَا اْلبَيَاُن اْلَجلِيُّ  تَُكونَ  ةًّ فِيَما ََّل بَيَاَن فِيهَا ِمْنهُ، َوََّل تَُكوُن ُحجَّ طَِريٌق َواِحَدةٌ ُحجَّ

 ِمْنهُ.

 7777]َمْسأَلَة أَْكُل َما ُذبَِح أَْو نُِحَر فَْخًرا أَْو ُمبَاَهاةً[م

ا أَْو  ِ َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما ُذبَِح أَْو نُِحَر فَْخرًّ ِ تََعالَى: }أَْو فِْسقًّا أُِهلَّ لَِغْيِر َّللاَّ ُمبَاهَاةًّ لِقَْوِل َّللاَّ

ِ بِِه.. َوُكلُّ َما فِي هََذا اْلبَاِب فَهَُو بُْرهَاٌن ٥١٥بِِه{ ]اْلنعام:  ا أُِهلَّ لَِغْيِر َّللاَّ [ َوهََذا ِممَّ

ِة قَْولِنَا فِي اْلبَاِب الَِّذي قَْبلَهُ ِمْن تَحْ  ِريِم َذبِيَحِة السَّاِرِق، َواْلَغاِصِب، َواْلُمتََعدِّي َعلَى ِصحَّ

ْن أُِهلَّ  ، َوَذبَائُِحهُْم َونََحائُِرهُْم ِممَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ ْن َذبََح لَِغْيِر َّللاَّ لَِغْيِر ِْلَنَّ هَُؤََّلِء بََِل َشكٍّ ِممَّ

ِ تََعالَى بِِه بِيَقِيٍن، إْذ ََّل يَُجوُز أَْلبَتَّةَ أَنْ  ِ تََعالَى.. َّللاَّ  يَْعِصَي أََحٌد يُِريُد بَِذلَِك َوْجهَ َّللاَّ

 -األحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: " إنَّ َرُسوَل َّللاَّ لََعَن »قَاَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َمْن َذبََح  ُ َمْن لََعَن َوالَِدهُ، َولََعَن َّللاَّ ُ َمْن َّللاَّ ُ َمْن آَوى ُمْحِدثًّا، َولََعَن َّللاَّ ِ، َولََعَن َّللاَّ لَِغْيِر َّللاَّ

 )صحيح(« َغيََّر َمنَاَر اْْلَْرضِ 

عن اْلَجاُروَد ْبَن أَبِي َسْبَرةَ يَقُوُل: َكاَن َرُجٌل ِمْن بَنِي ِريَاٍح يُقَاُل لَهُ: اْبُن َوثِيٍل هَُو ■ 

ا َغالِبًّا أَبَا اْلفََرْزَدِق الشَّاِعُر بَِماٍء بِظَْهِر اْلُكوفَِة َعلَى أَْن قَاَل: َوَكاَن َشاِعرًّ  -ُسَحْيٌم  ا نَافِرًّ

بُِل اْلَماَء قَاَما إ ا َوَرَدْت اْْلِ لَْيهَا يَْعقَِر هََذا ِمائَةًّ ِمْن إبِلِِه َوهََذا ِمائَةًّ ِمْن إبِلِِه إَذا َوَرَدْت، فَلَمَّ

يُوِف فََجَعََل يَْكَسَعانِ  َعَراقِيبَهَا، فََخَرَج النَّاُس َعلَى اْلُحُمَراِت يُِريُدوَن اللَّْحَم َوَعلِيٌّ  بِالسُّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِاْلُكوفَِة فََخَرَج َعلَى بَْغلَِة َرُسوِل َّللاَّ َوهَُو يُنَاِدي: أَيُّهَا النَّاُس  -َصلَّى َّللاَّ

ِ.)صحيح(ََّل تَأُْكلُوا ِمْن لُُحوِمهَا فَإِنَّهَا ِممَّ   ا أُِهلَّ بِهَا لَِغْيِر َّللاَّ

 7777]َمْسأَلَة َجَواُز َما َكاَن ِمْن اأْلَْطِعَمة نَظًَرا َوَمْصلََحةً[م

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا  ا َوَمْصلََحةًّ فَلِقَْوِل َّللاَّ ا َجَواُز َما َكاَن ِمْن َذلَِك نَظَرًّ قال ابن حزم: َوأَمَّ

ِ ٢َوى َوَّل تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّقْ   -[ َونَهَى َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  يِّ َواِجٌب َوبِرٌّ  -َصلَّى َّللاَّ مِّ َعْن إَضاَعِة اْلَماِل؛ فَِحْفظُ َماِل اْلُمْسلِِم َوالذِّ

 َراٌم.َوتَْقَوى، َوإَِضاَعتُهُ إْثٌم َوُعْدَواٌن َوحَ 

 :-األحاديث

َكْعَب »َعْن نَافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َسِمَع اْبَن َكْعِب ْبِن َمالٍِك يُْخبُِر اْبَن ُعَمَر بِأَنَّ أَبَاهُ ■

ا بَِسْلٍع فَأَْبَصَرْت بَِشاٍة ِمْن َغنَِمهَا  َمْوتًّا ْبَن َمالٍِك أَْخبََرهُ أَنَّ َجاِريَةًّ لَهُْم َكانَْت تَْرَعى َغنَمًّ

 ِ ا فََذبََحْتهَا فَقَاَل ِْلَْهلِِه: ََّل تَأُْكلُوا َحتَّى آتَِي َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -فََكَسَرْت َحَجرًّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأَْسأَلَهُ أَْو أُْرِسَل إلَْيِه َمْن يَْسأَلُهُ فََسأََل النَّبِيَّ  -َوَسلََّم  َمَرهُ ؟ فَأَ -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ   صحيح(«)بِأَْكلِهَا -َصلَّى َّللاَّ

 7777]َمْسأَلَة َخَرَجْت بَْيَضةٌ ِمْن َدَجاَجٍة َميِّتٍَة أَْو طَائٍِر َميٍِّت[م

ا يُْؤَكُل لَْحُمهُ لَوْ  َي فَإِْن َكانَْت  فَلَْو َخَرَجْت بَْيَضةٌ ِمْن َدَجاَجٍة َميِّتٍَة أَْو طَائٍِر َميٍِّت ِممَّ ُذكِّ

َذاَت قِْشٍر فَأَْكلُهَا َحََلٌل، َوإِْن لَْم تَُكْن َذاَت قِْشٍر بَْعُد فَِهَي َحَراٌم؛ ِْلَنَّهَا إَذا َصاَرْت َذاَت 

ئٍِذ بَْعُض قِْشٍر فَقَْد بَايَنَْت اْلَمْيتَةَ َوَصاَرْت ُمْنَحاَزةًّ َعْنهَا، َوإَِذا لَْم تَُكْن َذاَت قِْشٍر فَِهَي ِحينَ 
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 َحْشَوتِهَا َوُمتَِّصلَةٌ بِهَا فَِهَي َحَراٌم.

 7777]َمْسأَلَة طُبَِخ بَْيٌض فَُوِجَد فِي ُجْملَتَِها بَْيَضةٌ فَاِسَدةٌ[م

ا أَْو فِيهَا  - ٥٠٥٥ َمْسأَلَةٌ: َولَْو طُبَِخ بَْيٌض فَُوِجَد فِي ُجْملَتِهَا بَْيَضةٌ فَاِسَدةٌ قَْد َصاَرْت َدمًّ

ِ تََعالَى: }َوَّل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  فَْرخٌ  ُرِميَْت اْلفَاِسَدةُ َوأُِكَل َسائُِر اْلبَْيِض لِقَْوِل َّللاَّ

 [ فَاْلَحََلُل َحََلٌل ََّل يُْفِسُدهُ ُمَجاَوَرةُ اْلَحَراِم لَهُ..٥٣١أُْخَرى{ ]اْلنعام: 

 7772تٍَة[م]َمْسأَلَة طََعام طُبَِخ أَْو ُشِوَي بَِعِذَرٍة أَْو بَِميْ 

هُ، َوُكلُّ ُخْبٍز أَْو طََعاٍم أَْو لَْحٍم أَْو َغْيِر َذلَِك طُبَِخ أَْو ُشِوَي بَِعِذَرٍة أَْو بَِمْيتٍَة فَهَُو َحََلٌل ُكلُّ 

لَْم يَْظهَْر ِْلَنَّهُ لَْيَس َمْيتَةًّ َوََّل َعِذَرةًّ، َواْلَعِذَرةُ َواْلَمْيتَةُ َحَراٌم، َوَما أُِحلَّ فَهَُو َحََلٌل فَإَِذا 

 فِي َشْيٍء ِمْنهُ َعْيُن اْلَعِذَرِة أَْو اْلَمْيتَِة فَهَُو َحََلٌل.

َوَكَذلَِك لَْو َوقََع طََعاٌم فِي َخْمٍر، أَْو فِي َعِذَرٍة فَُغِسَل َحتَّى ََّل يَُكوَن لِْلَحَراِم فِيِه َعْيٌن فَهَُو 

 َك قُْرآٌن، َوََّل ُسنَّةٌ.َحََلٌل، إْذ لَْم يُوِجْب تَْحِريَم َشْيٍء ِمْن َذلِ 

َي فَُحلَِب ِمْنهُ لَبٌَن[م ا يَِحلُّ أَْكلُهُ لَْو ُذكِّ  7773]َمْسأَلَة َماَت َحيََواٌن ِممَّ

َي فَُحلَِب ِمْنهُ لَبٌَن فَاللَّبَُن َحََلٌل، ِْلَنَّ اللَّبََن َحََل  ا يَِحلُّ أَْكلُهُ لَْو ُذكِّ ٌل فَلَْو َماَت َحيََواٌن ِممَّ

ُمهُ َكْونُهُ فِي َضْرِع َمْيتٍَة، ِْلَنَّهُ قَْد بَايَنَهَا بَْعُد، َوهَُو َوَما ُحلَِب ِمْنهَا فِي بِالنَّ  ، فَََل يَُحرِّ صِّ

َحيَاتِهَا ثُمَّ َماتَْت َسَواٌء، َوإِنََّما هَُو لَبٌَن َحََلٌل فِي ِوَعاٍء َحَراٍم فَقَْط، فَهَُو َواَلَِّذي فِي ِوَعاِء 

ٍة َسَواٌء َذهٍَب أَْو  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -فِضَّ  َوبِاّلَِلَّ

مِّ اْلقَاتِِل بِبُْطٍء[م  1014]َمْسأَلَة أَْكُل السُّ

ْكثَاُر ِمنْ  مِّ اْلقَاتِِل بِبُْطٍء أَْو تَْعِجيٍل َوََّل َما يُْؤِذي ِمْن اْْلَْطِعَمِة، َوََّل اْْلِ  َوََّل يَِحلُّ أَْكُل السُّ

ِ تََعالَى: }َوَّل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم{ ]النساء: طََعاٍم يُْمِرُض  ْكثَاُر ِمْنهُ لِقَْوِل َّللاَّ  [ .٢٢اْْلِ

 -األحاديث:

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَُساَمةَ ْبَن َشِريٍك قَاَل " َشِهْدت َرُسوَل َّللاَّ تََداَوْوا »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

َ لَمْ  ِ فَإِنَّ َّللاَّ  صحيح(«)يُْنِزْل َداءًّ إَّلَّ أَْنَزَل بِِه َدَواءًّ إَّلَّ اْلهََرمَ  ِعبَاَد َّللاَّ

هُْم الَِّذيَن ََّل يَْكتَُووَن َوََّل يَْستَْرقُوَن َوََّل »قال المؤلف: َولَْيَس فِي اْلَخبَِر الثَّابِِت 

،« يَتَطَيَُّروَن َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُونَ  َواِء أَْصَلًّ َوََّل ِذْكَر لِْلَمْنِع ِمْنهُ، َوأَْمُرهُ  ُحِمَد لِتَْرِك الدَّ

: تَْرٌك لِلتََّداِوي، فَهَُو َمْنِهيٌّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  - بِالتََّداِوي: نَْهٌي َعْن تَْرِكِه، َوأَْكُل اْلُمِضرِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َعْنهُ   َوبِاّلَِلَّ

 7777]َمْسأَلَةٌ َذَكاةُ اْلَجنِيِن[م

وُح قال ابن حز م: َوُكلُّ َحيََواٍن َذِكيٍّ فَُوِجَد فِي بَْطنِِه َجنِيٌن َميٌِّت، َوقَْد َكاَن نُفَِخ فِيِه الرُّ

َي َحلَّ أَْكلُهُ، فَلَْو َكاَن لَْم يُْنفَْخ فِي وُح بَْعُد فَهَُو َميِّتَةٌ ََّل يَِحلُّ أَْكلُهُ، فَلَْو أُْدِرَك َحي ًّا فَُذكِّ ِه الرُّ

ْشَعاِرِه َوََّل لَِعَدِم إْشَعاِرِه بَْعُد فَهَُو حَ  ا ََّل لَْحَم فِيِه، َوََّل َمْعنَى ِْلِ  -ََلٌل إَّلَّ إْن َكاَن بَْعُد َدمًّ

َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم{ -َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ. بُْرهَاُن َذلَِك  ِ تََعالَى: }ُحرِّ : قَْوُل َّللاَّ

[ . َوبِاْلِعيَاِن نَْدِري أَنَّ َذَكاةَ اْْلُمِّ ٢الَى: }إَِّل َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة: [ . َوقَاَل تَعَ ٢]المائدة: 

ا ا إَذا َكاَن لَْحمًّ ا َوِهَي أُْنثَى، فَأَمَّ ، ِْلَنَّهُ َغْيُرهَا َوقَْد يَُكوُن َذَكرًّ لَْم  لَْيَسْت َذَكاةًّ لِْلَجنِيِن اْلَحيِّ
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وُح بَْعُد فَهُ   َو بَْعُضهَا َولَْم يَُكْن قَطُّ َحي ًّا فَيَْحتَاُج إلَى َذَكاٍة.يُْنفَْخ فِيِه الرُّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

 قول المؤلف هو قول : حماد بن أبي سليمان وأَبِي َحنِيفَةَ، َوُزفََر .■ 

، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّدٍ ■ ، َوطَاُوٍس، ذكاة الجنين ذكاة أمه ) َوهَُو قَْوُل إْبَراِهيَم، َوالشَّْعبِيِّ

، َواْلَحَسِن، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َونَافٍِع، َوِعْكِرَمةَ،  بِيِعيِّ َوأَبِي ظَْبيَاَن، َوأَبِي إِْسَحاَق السَّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى،  ، َوَعْبِد الرَّ َوُمَجاِهٍد، َوَعطَاٍء، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد اْْلَْنَصاِريِّ

، َومَ  ْهِريِّ ، َواللَّْيثِ َوالزُّ ،  الٍِك، َواْْلَْوَزاِعيِّ ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ْبِن َسْعٍد، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

) ِد ْبِن اْلَحَسِن، َوالشَّافِِعيِّ  َوأَبِي يُوُسَف، َوُمَحمَّ

ِه أُِكَل َوإَِّلَّ لَْم يُْؤَكْل، قِ ■  يَل لَهُ: ِمْن أَْيَن يَْعلَُم إَذا َعلَِم أَنَّ َمْوَت اْلَجنِيِن قَْبَل َمْوِت أُمِّ

ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر  َذلَِك؟ قَاَل: إَذا َخَرَج لَْم يَْنتَفِْخ َولَْم يَتََغيَّْر فَهَُو َمْوتُهَا.) اْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

يِق( دِّ  الصِّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي ََّل يُْؤَكُل إَّلَّ أَْن يَُكوَن قَْد أَْشَعَر َوتَمَّ .) َوهَُو قَْوُل اْبِن ُعَمَر، ■  َوَعْبِد الرَّ

، َونَافٍِع، َوِعْكِرَمةَ، َوُمَجاِهٍد، َوَعطَاٍء، َويَْحيَى ْبِن َسِعيٍد،  ، َوالشَّْعبِيُّ ْهِريِّ لَْيلَى، َوالزُّ

نَّهُ قَاَل: إْن َوبِِه قَاَل َمالٌِك، إَّلَّ أَ  -قَاَل يَْحيَى: فَإِْن َخَرَج َحي ًّا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ إَّلَّ أَْن يَُذكَّى 

ا(  َخَرَج َحي ًّا ُكِرهَ أَْكلُهُ، َولَْيَس َحَرامًّ

أَْشَعَر أَْو لَْم يُْشِعْر هَُو َحََلٌل. )َوهَُو قَْوُل اْبِن َعبَّاٍس، َوإِْبَراِهيَم، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، ■ 

 ، ، َواللَّْيِث، َوُسْفيَاَن، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ ِد ْبِن اْلَحَسِن، َواْْلَْوَزاِعيِّ َوأَبِي يُوُسَف، َوُمَحمَّ

)  َوالشَّافِِعيِّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن النَّبِيِّ ■  هِ : »-َصلَّى َّللاَّ « َذَكاةُ اْلَجنِيِن َذَكاةُ أُمِّ

ِطيَّة العوفُي هَالٌِك( )وعن كعب بن مالك بمثله )ضعيف(َ)اْبُن أَبِي لَْيلَى َسيُِّئ اْلِحْفِظ َوعَ 

 وفيه إْسَماِعيَل ْبِن ُمْسلٍِم َضِعيٌف(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد َعْن النَّبِيِّ ■  ُكلُوهُ إْن »فِي اْلَجنِيِن  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف() ُمَجالٌِد َضِعيٌف، َوأَبُو اْلَودَّاِك َضِعيٌف(«)ِشْئتُمْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َجابٍِر َعْن النَّبِيِّ ■  هِ : »-َصلَّى َّللاَّ ضعيف() «)َذَكاةُ اْلَجنِيِن َذَكاةُ أُمِّ

بَْيِر: أَنَّهُ َسِمَعهُ مِ  بَْيِر َما لَْم يَُكْن ِعْن اللَّْيِث َعْنهُ، أَْو لَْم يَقُْل فِيِه أَبُو الزُّ ْن َحِديُث أَبِي الزُّ

اِد ْبِن   ْم يَْسَمْعهُ ِمْن َجابِرٍ َجابٍِر؛ فَلَ  بَْيِر إَّلَّ ِمْن طَِريِق َحمَّ .. ثُمَّ لَْم يَأِْت َعْن أَبِي الزُّ

ِ ْبِن ِزيَاٍد اْلقَدَّاِح  َوُكلُّهُْم  -ُشَعْيٍب، َواْلَحَسِن ْبِن بِْشٍر، َوَعتَّاِب ْبِن بَِشيٍر َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ

 ُضَعفَاُء(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُموَسى قَاَل: ُذِكَر لِي َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ  َعْن أَيُّوَب ْبنِ ■   -َصلَّى َّللاَّ

هِ »فِي  ِد ْبِن «)اْلَجنِيِن إَذا أَْشَعَر فََذَكاتُهُ َذَكاةُ أُمِّ ضعيف() أَبُو ُحَذْيفَةَ َضِعيٌف، َوُمَحمَّ

 ثُمَّ هَُو ُمْنقَِطٌع( -ُمْسلٍِم أَْسقَطُ ِمْنهُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبِن أَبِي لَْيلَى َعْن أَِخيِه ِعيَسى َعْن أَبِيِه َعْن النَّبِيِّ ■  َذَكاةُ : »-َصلَّى َّللاَّ

ِه إَذا أَْشَعرَ   ضعيف() اْبُن أَبِي لَْيلَى َسيُِّئ اْلِحْفِظ، ثُمَّ هَُو ُمْنقَِطٌع(«)اْلَجنِيِن َذَكاةُ أُمِّ
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ِ َعْن اْبِن َكْعِب ْبِن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َمالٍِك قَاَل: َكاَن أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

هِ »يَقُولُوَن   «َذَكاةُ اْلَجنِيِن َذَكاةُ أُمِّ

ِه َويُْنَحُر. )صحيح(■   َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل فِي َجنِيِن النَّاقَِة إَذا تَمَّ َوأَْشَعَر: فََذَكاتُهُ َذَكاةُ أُمِّ

ِه.)صحيح(■   َعْن َعلِيٍّ إَذا أَْشَعَر َجنِيُن النَّاقَِة فَُكْلهُ، فَإِنَّ َذَكاتَهُ َذَكاةُ أُمِّ

َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ أََشاَر إلَى َجنِيِن نَاقٍَة َوأََخَذ بَِذنَبِِه َوقَاَل: هََذا ِمْن بَِهيَمِة ■ 

 اْْلَْنَعاِم.)صحيح(

ِه .)صحيح( َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َذَكاةُ ■   اْلَجنِيِن َذَكاةُ أُمِّ

ِة[م ْرُب فِي آنِيَِة الذََّهِب أَْو اْلفِضَّ  7777]َمْسأَلَةٌ اأْلَْكُل َوالشُّ

ِة ََّل لَِرُجٍل َوََّل  ْرُب فِي آنِيَِة الذَّهَِب أَْو اْلفِضَّ قال ابن حزم: َوََّل يَِحلُّ اْْلَْكُل َوََّل الشُّ

َجاِل َوالنَِّساِء، ِْلَنَّهُ لَْيَس َِّلْمَرأٍَة، فَإِْن َكاَن ُمَضبَّ  ْرُب فِيِه لِلرِّ ِة َجاَز اْْلَْكُل َوالشُّ بًّا بِاْلفِضَّ

َجاِل، ِْلَنَّ فِيِه اْستِْعَمالَ  ٍة، فَإِْن َكاَن ُمَضبَّبًّا بِالذَّهَِب، أَْو ُمَزيَّنًّا بِِه َحُرَم َعلَى الرِّ  إنَاَء فِضَّ

 هُ لَْيَس إنَاُء َذهٍَب.َوَحلَّ لِلنَِّساِء ِْلَنَّ  -َذهٍَب 

 -األحاديث:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ الَِّذي يَأُْكُل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِة إنََّما يَُجْرِجُر فِي بَْطنِِه نَاَر َجهَ   صحيح(«)نَّمَ أَْو يَْشَرُب فِي آنِيَِة الذَّهَِب َواْلفِضَّ

َجاُل َوالنَِّساُء. َوَصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه  -قال المؤلف: فَهََذا ُعُموٌم يَْدُخُل فِيِه الرِّ َصلَّى َّللاَّ

نَاثِهَا: »-َوَسلََّم  تِِه ِحلٌّ ِْلِ  « .أَنَّ الذَّهََب َحَراٌم َعلَى ُذُكوِر أُمَّ

ِ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َمْن َشِرَب فِي إنَاِء : »-َصلَّى َّللاَّ

ٍة أَْو إنَاٍء فِيِه َشْيٌء ِمْن َذلَِك، فَإِنََّما يَُجْرِجُر فِي بَْطنِِه نَاَر َجهَنَّمَ   « .َذهٍَب أَْو فِضَّ

ِه، َولَ  ْرُب فِي إنَاٍء فِيِه قال المؤلف: فَإِْن َصحَّ هََذا اْلَخبَُر قُْلنَا بِِه َعلَى نَصِّ ْم يَِحلَّ الشُّ

ٍة لَِرُجٍل َوََّل َِّلْمَرأٍَة، َوإِنََّما تََوقَّْفنَا َعْنهُ ِْلَنَّ َزَكِريَّا ْبَن إْبَراِهيمَ   ََّل َشْيٌء ِمْن َذهٍَب أَْو فِضَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -نَْعِرفُهُ بَِعْدٍل َوََّل ِجَراَحٍة   َوبِاّلَِلَّ

ا يَْوَم اْلقِيَاَمِة.قَاَل َعْمرٌ ■  ُ َجْمرًّ ٍض َسقَاهُ َّللاَّ  و: َمْن َشِرَب فِي قََدٍح ُمفَضَّ

ٍة َوََّل َحلَقَةُ  قال المؤلف: َوَصحَّ َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن ََّل يَْشَرُب بِقََدٍح فِيِه َضبَّةُ فِضَّ

ٍة..  فِضَّ

 7776]َمْسأَلَةٌ اْلقَِراُن فِي اأْلَْكِل[م

م: َوََّل يَِحلُّ اْلقَِراُن فِي اْْلَْكِل إَّلَّ بِإِْذِن اْلُمَؤاَكِل، َوهَُو أَْن تَأُْخَذ أَْنَت َشْيئَْيِن قال ابن حز

ا َكتَْمَرتَْيِن َوتَْمَرٍة، أَْو تِينَتَْيِن َوتِينٍَة، َونَْحِو َذلَِك، إَّلَّ أَ  ا َواِحدًّ ْن َشْيئَْيِن َويَأُْخَذ هَُو َواِحدًّ

.. اْبَن ُعَمَر يَقُوُل يَُكوَن الشَّْيُء  ينَا ِمْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ  -ُكلُّهُ لَك فَاْفَعْل فِيِه َما ِشْئت. ُروِّ

ِ  -َوهَُو يَُمرُّ بِِهْم َوهُْم يَأُْكلُوَن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ََّل تُقَاِرنُوا فَإِنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى  -َصلَّى َّللاَّ

ُجُل أََخاهُ َعْن اْلقَِراِن إَّلَّ أَْن يَ  ْذُن ِمْن قَْوِل اْبِن ُعَمَر..« ْستَأِْذَن الرَّ  قَاَل ُشْعبَةُ: اْْلِ

 7777]َمْسأَلَةٌ أَْكُل َما ُعِجَن بِاْلَخْمِر[م

َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما ُعِجَن بِاْلَخْمِر، أَْو بَِما ََّل يَِحلُّ أَْكلُهُ أَْو ُشْربُهُ، َوََّل قِْدٌر طُبَِخْت بَِشْيٍء 

ا ُعِجَن بِِه الدَّقِيُق َوطُبَِخ بِِه الطََّعاُم َشْيئًّا َحََلَّلًّ َوَكاَن َما َرَمى مِ  ْن َذلَِك، إَّلَّ أَْن يَُكوَن ِممَّ
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فِيِه ِمْن اْلَحَراِم قَلِيَلًّ ََّل ِريَح لَهُ فِيِه َوََّل طَْعَم َوََّل لَْوَن، َوََّل يَْظهَُر لِْلَحَراِم فِي َذلَِك أَثٌَر 

َ تََعالَى َمْن َرَمى فِيِه َشْيئًّا ِمْنهُ، ِْلَنَّ اْلَحَرام إَذا أَْصَلًّ فَهُ  َو َحََلٌل ِحينَئٍِذ، َوقَْد َعَصى َّللاَّ

َي بَِذلَِك اَِّلْسِم الَِّذي بِِه نَصٌّ َعلَى تَْحِريِمِه فَقَْد بَطََل َذلَِك  بَطَلَْت ِصفَاتُهُ الَّتِي بِهَا ُسمِّ

َم َما يَُسمَّى بَِذلَِك اَِّلْسِم  اَِّلْسُم َعْنهُ َوإَِذا بَطَلَ  َذلَِك اَِّلْسُم َسقَطَ التَّْحِريُم، ِْلَنَّهُ إنََّما َحرَّ

، أَْو اْلَمْيتَةُ بِالتََّغذِّ  ا، أَْو اْلَخْمُر َخَل ًّ ي َكاْلَخْمِر، َوالدَِّم، َواْلَمْيتَِة، فَإَِذا اْستََحاَل الدَُّم لَْحمًّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.أَْجَزأَ فِي اْلَحيََواِن اْْلَكْ   ُل لَهَا ِمْن الدََّجاِج، َوَغْيِرِه فَقَْد َسقَطَ التَّْحِريُم َوبِاّلَِلَّ

يِّ يُْجَعُل فِيِه اْلَخْمُر؟ قَاَل: ََّل بَأَْس بِِه، َذبََحْتهُ النَّارُ  ْرَداِء: فِي اْلُمرِّ ينَا.. َعْن أَبِي الدَّ  .. ُروِّ

 َواْلِمْلُح.

 7777ُل ُجْبٍن ُعقَِد بِإِْنفََحة َمْيتٍَة[م]َمْسأَلَةٌ أَكْ 

فًّا َوََّل يَِحلُّ أَْكُل ُجْبٍن ُعقَِد بِإِْنفََحة َمْيتٍَة ِْلَنَّ أَثََرهَا ظَاِهٌر فِيِه َوهَُو َعْقُدهَا لَهُ لَِما َذَكَر آنِ 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوهََكَذا ُكلُّ َما ُمِزَج بَِحَراٍم    َوبِاّلَِلَّ

 7727لَةٌ َما َولََغ فِيِه اْلَكْلُب[م]َمْسأَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما َولََغ فِيِه اْلَكْلُب، ِْلَْمِر َرُسوِل َّللاَّ بِهَْرقِِه، فَإِْن  -َصلَّى َّللاَّ

 أََكَل ِمْنهُ َولَْم يَلَْغ فِيِه فَهَُو ُكلُّهُ َحََلٌل..

 7727َوَسِط الطََّعاِم[م]َمْسأَلَةٌ اأْلَْكُل ِمْن 

ا ََّل يَلِيَك َسَواٌء َكاَن  قال ابن حزم: َوََّل يَِحلُّ اْْلَْكُل ِمْن َوَسِط الطََّعاِم َوََّل أَْن تَأُْكَل ِممَّ

ا يَلِي َغْيَرهُ ثُمَّ َجَعلَهُ أَمَ  ا أَْو أَْصنَافًّا َشتَّى، فَلَْو أَنَّ اْلَمْرَء أََخَذ َشْيئًّا ِممَّ اَم نَْفِسِه ِصْنفًّا َواِحدًّ

َوتََرَكهُ ثُمَّ أََخَذهُ فَأََكلَهُ فَََل َحَرَج َعلَْيِه فِي َذلَِك... فإذا أخذ المرء الشيء مما َّل يليه ثم 

جعله أمامه فإنما نهى عن أن يأكل مما َّل يليه، وهذا لم يأكل مما َّل يليه فإذا صار 

الوليد الضب من يدي رسول  وقد اجتر خالد بن -أمامه فله أكله حينئذ، ْلنه مما يليه 

 ذلك.. -صلى َّللا عليه وسلم  -فأكله ولم ينكر النبي  -صلى َّللا عليه وسلم  -َّللا 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْلبََرَكةُ تَْنِزُل َوَسطَ : »-َصلَّى َّللاَّ

)صحيح() َسَماُع ُسْفيَاَن، َوُشْعبَةَ، « ا ِمْن نََواِحيِه َوََّل تَأُْكلُوا ِمْن َوَسِطهِ الطََّعاِم فَُكلُو

اِد ْبِن َزْيٍد ِمْن َعطَاِء ْبِن السَّائِِب َكاَن قَْبَل اْختََِلِطِه(  َوَحمَّ

 ■ ِ : " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ  -َعْن ُعَمَر ْبِن أَبِي َسلََمةَ اْلَمْخُزوِميِّ قَاَل  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا يَلِيَكَ »لَهُ:   « .ُكْل ِممَّ

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُعَمَر ْبِن أَبِي َسلََمةَ: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهُ: اُْدنُهُ يَا  -َصلَّى َّللاَّ

ا يَلِيَكَ  َ َوُكْل بِيَِمينَِك َوُكْل ِممَّ  صحيح(«)بُنَيَّ فََسمِّ َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن ِعْكَراِش ْبِن ُذَؤْيٍب ِ: أَنَّهُ َكاَن َمَع َرُسوِل َّللاَّ فَأَتَْوا  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَِحْفنٍَة ِمْن ثَِريٍد فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ يَا ِعْكَراُش ُكْل ِمْن َمْوِضٍع  -َصلَّى َّللاَّ

ِ  َواِحٍد فَإِنَّهُ   -طََعاٌم َواِحٌد ثُمَّ أَتَْينَا بِطَبٍَق فِيِه أَْلَواٌن ِمْن ُرطٍَب أَْو تَْمٍر فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  يَا ِعْكَراُش ُكْل ِمْن َحْيُث ِشْئَت فَإِنَّهُ َغْيُر طََعاٍم َواِحٍد، قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوَجالَْت يَُد النَّبِيِّ  ِ ْبُن « فِي الطَّبَقِ  -َصلَّى َّللاَّ )ضعيف() ُعبَْيُد َّللاَّ
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ا ََّل يُْحتَجُّ بِِه(  اْلِعْكَراِش ْبِن ُذَؤْيٍب َضِعيٌف ِجد ًّ

ِ »عن أَنٍَس: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َدَعا َرُسوَل َّللاَّ َرُجٌل فَاْنطَلَْقُت َمَعهُ فَِجيَء  -َصلَّى َّللاَّ

ِ بِمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرقٍَة فِيهَا ُدبَّاُء فََجَعَل َرُسوُل َّللاَّ بَّاِء  -َصلَّى َّللاَّ يَأُْكُل ِمْن َذلَِك الدُّ

ا فِي ِرَوايَِة بَْعِض الثِّقَاِت: « َوتُْعِجبُهُ، قَاَل أَنٌَس: فََجَعْلُت أُْلقِيِه إلَْيِه َوََّل أَْطَعُمهُ  َوفِيِه أَْيضًّ

ِ فََرأَْيُت » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوَل َّللاَّ ْحفَةِ  -َصلَّى َّللاَّ بَّاَء ِمْن َحْوِل الصَّ  صحيح(«)يَتَتَبَُّع الدُّ

قال المؤلف: وقد قال بعض أهل الظاهر إنما هذا في الدباء خاصة. قال أبو محمد: 

إنه  ولم يقل: -صلى َّللا عليه وسلم  -وليس هذا عندنا كذلك ْلنه فعل من رسول َّللا 

خاص بالدباء، فَل ينبغي لنا أن نقوله، لكن نقول: إن هذا الخبر موافق لمعهود 

« كل مما يليك: »-عليه السَلم  -اْلصل، وقد كان ذلك بَل شك مباحا قبل أن يقول 

 فهو منسوخ..

 7722]مسألة من أكل وحده فَل يأكل إَل مما يليه[م

آنفا فإن أدار الصحفة فله ذلك، ْلنه لم  ومن أكل وحده فَل يأكل إَّل مما يليه لما ذكرنا

ينه عن ذلك، فإن كان الطعام لغيره لم يجز له أن يدير الصحفة ْلن واضعها أملك 

بوضعها، ولم يجعل له إدارتها إنما جعل له اْلكل مما يليه فقط، فإن كانت القصعة 

يس له أن يأكل والطعام له فله أن يديرها كما يشاء، وأن يرفعها إذا شاء؛ ْلنه ماله ول

 بذلك عموم.. -صلى َّللا عليه وسلم  -إَّل مما يليه، ْلن أمر النبي 

 7723]مسألة تسمية َّللا تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله[م

وتسمية َّللا تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله وَّل يحل ْلحد أن يأكل بشماله 

عمر بن أبي سلمة  -صلى َّللا عليه وسلم  -إَّل أن َّل يقدر فيأكل بشماله ْلمر النبي 

  الذي ذكرنا آنفا بالتسمية واْلكل باليمين.

 -اْلحاديث :

َّل تأكلوا بالشمال فإن الشيطان : »-صلى َّللا عليه وسلم  -عن جابر عن النبي ■ 

  صحيح(«)يأكل بالشمال

قال المؤلف:وهذا عموم في النهي عن شماله وشمال غيره فإن عجز فاّلِل تعالى 

صلى َّللا عليه  -[ . وقال النبي ٢٨٣يقول: }َّل يكلف َّللا نفسا إَّل وسعها{ ]البقرة: 

 « .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: »-وسلم 

 7727]مسألة األكل في آنية أهل الكتاب[م

 وَّل يحل اْلكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء إذا لم يجد غيرها أيضا

 -األحاديث واآلثار:

عن أبي ثعلبة الخشني قلت: يا رسول َّللا إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في ■ 

: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في -عليه السَلم  -آنيتهم؟ فقال 

آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فَل تأكلوا فيها. وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا 

  صحيح(«)فيها

ِ إنَّا بِأَْرِض أَْهِل ِكتَاٍب أَفَنَْطبُُخ فِي َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ ■ » اْلُخَشنِيِّ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ
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قُُدوِرِهْم َونَْشَرُب فِي آنِيَتِِهْم؟ قَاَل: إْن لَْم تَِجُدوا َغْيَرهَا فَاْرَحُضوهَا بِاْلَماِء ثُمَّ اُْطبُُخوا 

 صحيح(«)فِيهَا َواْشَربُوا

ِ اُْكتُْب لِي بِأَْرٍض؟ قَاَل: َكْيَف أَْكتُُب َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ ■ » اْلُخَشنِيِّ أَنَّهُ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

لََك َوِهَي بِأَْرِض اْلَحْرِب؟ قَاَل: َواَلَِّذي بََعثََك بِاْلَحقِّ لَتَْملَِكنَّ َما تَْحَت أَْقَداِمِهْم، فَأَْعَجَب 

 ِ ُ عَ  -َذلَِك َرُسوَل َّللاَّ ِ إنَّا  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َوَذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه: أَنَّهُ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

بِأَْرٍض أَْهلُهَا أَْهُل ِكتَاٍب نَْحتَاُج ِمْنهَا إلَى قُُدوِرِهْم َوآنِيَتِِهْم، فَقَاَل: ََّل تَْقَربُوهَا َما َوَجْدتُْم 

ا، فَإَِذا لَْم تَِجُدوا بُد ًّ   صحيح(«)ا فَاْغِسلُوهَا بِاْلَماِء َواْطبُُخوا َواْشَربُواِمْنهَا بُد ًّ

« ■ ِ : أَنَّهُ َسأََل َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ اْلُخَشنِيِّ ؟ قَاَل: إنَّا -َصلَّى َّللاَّ

، َويَْشَربُوَن فِي آنِيَتِِهْم اْلَخْمَر؟ نَُجاِوُر أَْهَل اْلِكتَاِب َوهُْم يَْطبُُخوَن فِي قُُدوِرِهْم اْلِخْنِزيرَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ إْن َوَجْدتُْم َغْيَرهَا فَُكلُوا فِيهَا َواْشَربُوا، َوإِْن لَْم  -َصلَّى َّللاَّ

ِ «)تَِجُدوا َغْيَرهَا فَاْرَحُضوهَا بِاْلَماِء َوُكلُوا َواْشَربُوا  ْبَن اْلَعََلِء ْبِن ضعيف() َعْبَد َّللاَّ

 َزْبٍر َولَْيَس بَِمْشهُوٍر َوُمْسلَِم ْبَن ِمْشَكٍم َوهَُو َمْجهُوٌل(

ْيَكَراِن[م  7727]َمْسأَلَةٌ أَْكُل السَّ

ْيَكَراِن لِتَْحِريِم النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوََّل يَِحلُّ أَْكُل السَّ ْيَكَراُن ُكلَّ ُمْسِكٍر، َوالسَّ  -َصلَّى َّللاَّ

َراِن  -ُمْسِكٌر  َواَن ُمَخدِّ َواِن فَلَْيَس َكَما ظَنُّوا ِْلَنَّ اللَّبََن َوالزُّ هَ قَْوٌم بِاللَّبَِن َوالزُّ فَإِْن َموَّ

َراِن َوََّل يُْبِطََلِن  ُمْبِطََلِن لِْلَحَرَكِة ََّل يُْسِكَراِن، َوالسَّْيَكَراُن َواْلَخْمُر ُمْسِكَراِن ََّل يَُخدِّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َحَرَكةَ الْ   َوبِاّلَِلَّ

ُروَرِة[م  7727]َمْسأَلَةٌ َما َحُرَم ِمْن اْلَمآِكِل َواْلَمَشاِرِب َحََلٌل ِعْنَد الضَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن اْلَمآِكِل َواْلَمَشاِرِب ِمْن ِخْنِزيٍر أَْو َصْيٍد َحَراٍم، أَْو َمْيتَةٍ  َم َّللاَّ ، َوُكلُّ َما َحرَّ

 أَْو َدٍم؛ أَْو لَْحِم َسبٍُع أَْو طَائٍِر، أَْو ِذي أَْربٍَع؛ أَْو َحَشَرٍة، أَْو َخْمٍر، أَْو َغْيِر َذلَِك: فَهَُو ُكلُّهُ 

ُروَرِة َحََلٌل  َوَما يُْقتَُل َمْن تَنَاَولَهُ.. فََمْن اُْضطُرَّ إلَى  -َحاَشا لُُحوِم بَنِي آَدَم  -ِعْنَد الضَّ

يٍّ َشْيٍء ِممَّ  َد -ا َذَكْرنَا قَْبُل َولَْم يَِجْد َماَل ُمْسلٍِم أَْو ِذمِّ : فَلَهُ أَْن يَأُْكَل َحتَّى يَْشبََع، َويَتََزوَّ

ا َكَما َكاَن ِعْنَد اْرتِفَاِع  ؛ فَإَِذا َوَجَدهُ َعاَد اْلَحََلُل ِمْن َذلَِك َحَرامًّ َحتَّى يَِجَد َحََلَّلًّ

ُرو ُروَرِة. َوَحدُّ الضَّ ا َولَْيلَةًّ ََّل يَِجُد فِيهَا َما يَأُْكُل أَْو يَْشَرُب، فَإِْن الضَّ َرِة أَْن يَْبقَى يَْومًّ

ْعَف اْلُمْؤِذَي الَِّذي إْن تََماَدى أَدَّى إلَى اْلَمْوِت، أَْو قََطَع بِِه َعْن طَِريقِِه َوُشْغلِِه  َخِشَي الضَّ

ْرُب فِيَما يَْدفَعُ  - ا تَْحلِيُل  َحلَّ لَهُ اْْلَْكُل َوالشُّ بِِه َعْن نَْفِسِه اْلَمْوَت بِاْلُجوِع أَْو اْلَعطَِش.. أَمَّ

َم َعلَْيُكْم إَِّل َما اْضطُِرْرتُْم  َل لَُكْم َما َحرَّ ِ تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ ُروَرِة فَلِقَْوِل َّللاَّ ُكلِّ َذلَِك لِلضَّ

ا قَْولُنَا إَذا لَْم ٥٥٢إِلَْيِه{ ]اْلنعام:  ِ [.. َوأَمَّ ُ  -يَِجْد َماَل ُمْسلٍِم فَلِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ينَاهُ ِمْن طَِريِق أَبِي ُموَسى:  -َعلَْيِه َوَسلََّم  فَهَُو إَذا َوَجَد َماَل « أَْطِعُموا اْلَجائِعَ »الَِّذي ُروِّ

ُ تَعَ  يِّ فَقَْد َوَجَد َماَّلًّ قَْد أََمَر َّللاَّ مِّ الَى بِإِْطَعاِمِه ِمْنهُ، فََحقُّهُ فِيِه، فَهَُو َغْيُر اْلُمْسلِِم أَْو الذِّ

ا فَهَُو ُمْضطَرٌّ ِحينَئٍِذ.  َماِت، فَإِْن ُمنَِع َذلَِك ظُْلمًّ ُمْضطَرٍّ إلَى اْلَمْيتَِة َوَسائِِر اْلُمَحرَّ

َص قَْوٌم اْلَخْمَر بِاْلَمْنِع  ا  َوهََذا َخطَأٌ ِْلَنَّهُ تَْخِصيٌص لِْلقُْرآنِ  -َوَخصَّ بََِل بُْرهَاٍن.. َوأَمَّ

ا َما اْستِْثنَاُء لُُحوِم بَنِي آَدَم فَلَِما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن اْْلَْمِر بُِمَواَراتِهَا، فَََل يَِحلُّ َغْيُر َذلَِك.. َوأَمَّ 

َرِر فَاْستِْعَجاُل ا َماُت َخْوَف اْلَمْوِت أَْو الضَّ ْلَمْوِت ََّل يَِحلُّ لِقَْوِل يُْقتَُل فَإِنََّما أُبِيَحْت اْلُمَحرَّ
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ا تَْحِديُدنَا َذلَِك بِبَقَاِء يَْوٍم َولَْيلٍَة بََِل أَْكٍل فَلِ  ِ تََعالَى: }َوَّل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم{.. َوأَمَّ تَْحِريِم َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  ا قَ  -َصلَّى َّللاَّ ا َولَْيلَةًّ. َوأَمَّ ْولُنَا: إْن َخاَف اْلَمْوَت قَْبَل اْلِوَصاَل يَْومًّ

ْيِد  ْعَف فَِْلَنَّهُ ُمْضطَرٌّ ِحينَئٍِذ.. َولَْيَس قَْولُنَا: إنَّهُ ََّل يَِحلُّ لِْلُمْحِرِم قَْتُل الصَّ َوََّل َذلَِك أَْو الضَّ

ا لِ  َماِت نَاقِضًّ هَِذِه اْلُجْملَِة، بَْل هَُو طَْرٌد لِْلُمِحلِّ فِي اْلَحَرِم َما َداَم يَِجُد َشْيئًّا ِمْن هَِذِه اْلُمَحرَّ

ِم، َوَغْيِر َذلَِك َغْيُر ُمْضطَرٍّ َمَعهَا، بَْل هَُو َواِجُد  لَهَا؛ ِْلَنَّ َواِجَد اْلِخْنِزيِر، َواْلَمْيتَِة، َوالدَّ

ْيِد إَّلَّ َحتَّى ََّل يَِجَد َغْيَرهُ فَيَِحلُّ لَهُ ِحي ا إلَى الصَّ ا قَْولُنَا: ََّل َحََلٍل، فَلَْيَس ُمْضطَر ًّ نَئٍِذ. َوأَمَّ

َكاةَ إْخَراٌج لُِحْكِم اْلَحيََواِن َعلَى التَّْحِريِم بَِكْونِِه َمْيتَةًّ إلَى التَّحْ  لِيِل َمْعنَى لِلتَّْذِكيَِة فَِْلَنَّ الذَّ

ُ تََعالَى ِمْن اْلَحيََواِن فَهَُو َمْيتَةٌ  َمهُ َّللاَّ ؛ فَالتَّْذِكيَةُ ََّل َمْدَخَل لَهَا بَِكْونِِه ُمَذك ًّى، َوُكلُّ َما َحرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -فِي اْلَمْيتَِة   َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الفقهاء:

َّل يحل شرب الخمر عند الضرورة ، وتجوز اَِّلْستَِغاثَةَ بِاْلَخْمِر لَِمْن اْختَنََق ■

 بِلُْقَمٍة.)مالك(

 7726يَن فَلَْم يَِجْد َمأَْكًَل إَلَّ اْلَخنَاِزيَر[م]َمْسأَلَةٌ قَطََع الطَِّريَق َعلَى اْلُمْسلِمِ 

 ، ا ِمْن َحقٍّ ا َذَكْرنَا لَِمْن َكاَن فِي طَِريِق بَْغٍي َعلَى اْلُمْسلِِميَن أَْو ُمْمتَنِعًّ َوََّل يَِحلُّ َشْيٌء ِممَّ

ا هَُو فِيِه َوْليُْمِسْك َعْن اْلبَْغِي بَْل ُكلُّ َذلَِك َحَراٌم َعلَْيِه، فَإِْن لَْم يَِجْد َما يَأُْكُل فَْليَتُْب ِممَّ 

ِ تََعالَى ا اُْضطُرَّ إلَْيِه َحََلَّلًّ لَهُ فَإِْن لَْم يَْفَعْل فَهَُو َعاٍص ّلِِلَّ  َوْليَأُْكْل ِحينَئٍِذ َوْليَْشَرْب ِممَّ

ِ تََعالَى: }فََمِن اْضطُرَّ فِ -فَاِسٌق، آِكُل َحَراٍم. بُْرهَاُن َذلَِك  ي َمْخَمَصٍة َغْيَر : قَْوُل َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم{ ]المائدة:  َمهُ ٢ُمتََجانٍِف ِْلْثٍم فَإِنَّ َّللاَّ [ .. فَإِنََّما أَبَاَح تََعالَى َما َحرَّ

ْثٍم، َوَمْن لَْم يَُكْن بَاِغيًّا َوََّل َعاِديًّا  ُروَرِة َمْن لَْم يَتََجانَْف ِْلِ : َوهََذا قَْوُل ُكلِّ َمْن -بِالضَّ

 ُمهُ ِمْن اْلُعلََماِء إَّلَّ اْلَمالِِكيِّيَن.نَْعلَ 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول :مجاهد وسعيد بن جبير .

 -األحاديث واآلثار:

َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َمْعنَى اْلبَاِغي، َواْلَعاِدي، إنََّما هَُو فِي اْْلَْكِل.)ضعيف() َسلََمةَ ْبَن ■ 

 َوَعِطيَّةَ َمْجهُوٌل(َسابُوٍر َضِعيٌف، 

قال المؤلف: لَْو َصحَّ لََكاَن ُمَوافِقًّا لِقَْولِنَا ََّل لِقَْولِِهْم، ِْلَنَّ اْلبَاِغَي فِي اْْلَْكِل، َواْلَعاِدَي 

َوَعاٍد  فِيِه: هَُو ِمْن أَْكلِِه فِيَما لَْم يُبَْح لَهُ، َوآِكلُهُ فِي اْلبَْغِي َعلَى اْلُمْسلِِميَن بَاٍغ فِي اْْلَْكلِ 

 فِيِه..

 7727]َمْسأَلَةٌ السََّرُف َحَراٌم[م

ُ تََعالَى قَلَّْت أَْو َكثَُرْت، َولَْو أَنَّهَا ُجْزٌء ِمْن قَ  َم َّللاَّ ْدِر َوالسََّرُف َحَراٌم، َوهَُو النَّفَقَةُ فِيَما َحرَّ

ا ََّل يَْبقَى لِْلُمْنفِِق بَْعَدهُ ِغنًّى أَْو التَّْبِذيُر فِيَما ََّل يَْحتَاُج إلَْيِه َضُرو -َجنَاِح بَُعوَضٍة   -َرةًّ ِممَّ

أَْو إَضاَعةُ اْلَماِل َوإِْن قَلَّ بَِرْميِِه َعبَثًّا؛ فََما َعَدا هَِذِه اْلُوُجوِه فَلَْيَس َسَرفًّا َوهَُو َحََلٌل َوإِْن 

 ِ َم ِزينَةَ َّللاَّ  الَّتِي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت َكثَُرْت النَّفَقَةُ فِيِه.. َوقَاَل تََعالَى: }قُْل َمْن َحرَّ

ْزِق{ ]اْلعراف:  ُ اْلبَْيَع{ ]البقرة: ٢٢ِمَن الرِّ َم َشْيئًّا ِمْن ٢١٥[ }َوأََحلَّ َّللاَّ [ . فََمْن َحرَّ
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ِ تَ  ِ تََعالَى اْلبَاِطَل. فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ َعالَى: }أَْذهَْبتُْم َذلَِك بَِغْيِر نَصٍّ فَقَْد قَاَل َعلَى َّللاَّ

ْنيَا{ ]اْلحقاف:  ةًّ بِنَصِّ ٢٠طَيِّبَاتُِكْم فِي َحيَاتُِكُم الدُّ [ فَإِنََّما هَِذِه اآْليَةُ فِي اْلُكفَّاِر َخاصَّ

ُكُم اآْليَِة قَاَل تََعالَى: }َويَْوَم يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَْذهَْبتُْم طَيِّبَاتُِكْم فِي َحيَاتِ 

ْنيَا َواْستَْمتَْعتُْم بِهَا فَاْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلهُوِن بَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن فِي اْلَْرِض بَِغيْ  ِر الدُّ

 [ ..٢٠اْلَحقِّ َوبَِما ُكْنتُْم تَْفُسقُوَن{ ]اْلحقاف: 

 -األحاديث واآلثار:

ِ إنَّ ِمْن تَْوبَتِي أَْن أَْنَخلَِع عن َكْعَب ْبَن َمالٍِك فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِ ■ يِه فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ِ َوَرُسولِِه؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِمْن َمالِي َصَدقَةًّ إلَى َّللاَّ : أَْمِسْك -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« . َعلَْيَك بَْعَض َمالَِك فَهَُو َخْيٌر لَكَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيِّ َعْن النَّ ■ َ  َدقَِة َما َكاَن َعْن ظَْهِر »: " أَنَّهُ قَاَل: -َصلَّى َّللاَّ َخْيُر الصَّ

 صحيح(«)ِغنًّى َواْبَدْأ بَِمْن تَُعولُ 

َماِت[م  7727]َمْسأَلَةٌ َما تََغذَّى ِمْن اْلَحيََواِن اْلُمبَاِح أَْكلُهُ بِاْلُمَحرَّ

َماِت فَهَُو َحََلٌل: َكالدََّجاِج اْلُمْطلَِق، َوُكلُّ َما تََغذَّى ِمْن  اْلَحيََواِن اْلُمبَاِح أَْكلُهُ بِاْلُمَحرَّ

ا َواْلبَطِّ، َوالنَّْسِر، َوَغْيِر َذلَِك. َولَْو أَنَّ َجْديًّا أُْرِضَع لَبََن ِخْنِزيَرٍة لََكاَن أَْكلُهُ َحََلَّلًّ َحاَشا مَ 

لَِة ِْلَنَّ  َم َعلَْيُكْم{ ]اْلنعام:  َذَكْرنَا ِمْن اْلَجَلَّ َل لَُكْم َما َحرَّ َ تََعالَى قَاَل: }َوقَْد فَصَّ [ ٥٥٢َّللاَّ

لَة.. َوقَْد َصحَّ َعْن أَبِي ُموَسى  ْل لَنَا تَْحِريَم َشْيٍء ِمْن أَْجِل َما يَأُْكُل إَّلَّ اْلَجَلَّ . فَلَْم يُفَصِّ

ينَا َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن إَذا أََراَد أَْكلَهَا َحبََسهَا تَْحلِيُل الدََّجاِج َوإِْن َكاَن يَأُْكُل اْلقَذِ  َر. َوُروِّ

ا  ثَََلثًّا َحتَّى يَِطيَب بَْطنُهَا..وهََذا ََّل يَْلَزُم ِْلَنَّهُ إْن َكاَن َحبََسهَا ِمْن أَْجِل َما فِي قَانَِصتِهَا ِممَّ

أَْكلُهُ ُجْملَةًّ، ِْلَنَّهُ َرِجيٌع، َوإِْن َكاَن ِمْن أَْجِل اْستَِحالَِة أََكلَْت فَاَلَِّذي فِي اْلقَانَِصِة ََّل يَِحلُّ 

َماِت الَّتِي أُِكلَْت فَََل يَْستَِحيُل لَْحُمهَا فِي ثَََلثَِة أَيَّاٍم، َوََّل فِي ثَََلثَِة أَْشهٍُر بَْل قَْد  اْلُمَحرَّ

ا ِمْن لَْحمِ  هَا، َولَْو َحُرَم ِمْن َذلَِك لََحُرَم ِمْن الثَِّماِر َصاَر َما تََغذَّْت بِِه ِمْن َذلَِك لَْحمًّ

ْبِل  ْرِع َما يَْنبُُت َعلَى الزِّ  َوهََذا َخطَأٌ.. -َوالزَّ

 7737]َمْسأَلَةٌ ُحْكُم أَْكِل اْلقِْرد[م

ا ُعَصاةًّ ُعقُوبَةًّ لَهُْم َعلَى  َ تََعالَى َمَسَخ نَاسًّ ُصوَرِة اْلِخْنِزيِر، َواْلقِْرُد َحَراٌم أَْكلُهُ ِْلَنَّ َّللاَّ

ُروَرِة يَْدِري ُكلُّ ِذي ِحسٍّ َسلِيٍم أَنَّهُ تََعالَى ََّل يَْمَسُخ ُعقُوبَةًّ فِي ُصوَرِة  َواْلقَِرَدِة. َوبِالضَّ

ُكلُّ َما الطَّيِّبَاِت ِمْن اْلَحيََواِن فََصحَّ أَنَّهُ لَْيَس ِمْنهَا َوإِْذ لَْيَس هَُو ِمْنهَا فَهَُو ِمْن اْلَخبَائِِث.. وَ 

ِ تََعالَى  -َجاَء فِي اْلُمُسوِخ فِي َغْيِر اْلقِْرِد َواْلِخْنِزيِر: فَبَاِطٌل َوَكِذٌب َمْوُضوٌع  َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 7737]َمْسأَلَةٌ أَْكُل الطِّيِن لَِمْن ََل يَْستَِضرُّ بِِه[م

ا أَْكُل َما يَْستَِضرُّ بِِه ِمْن ِطيٍن أَْو إْكثَاٍر ِمْن َوأَْكُل الطِّيِن لَِمْن ََّل يَْستَِضرُّ بِِه َحََلٌل، َوأَ  مَّ

ا ُكلُّ َما -اْلَماِء أَْو اْلُخْبِز  َل تَْحِريَمهُ لَنَا فَهَُو َحََلٌل، َوأَمَّ ا فَصَّ : فََحَراٌم؛ ِْلَنَّهُ لَْيَس ِممَّ

ُ َعلَْيهِ  -أََضرَّ فَهَُو َحَراٌم، لِقَْوِل النَّبِيِّ  ْحَساَن َعلَى ُكلِّ : »-َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ َ َكتََب اْْلِ إنَّ َّللاَّ

ِ تََعالَى « َشْيءٍ  فََمْن أََضرَّ بِنَْفِسِه أَْو بَِغْيِرِه فَلَْم يُْحِسْن، َوَمْن لَْم يُْحِسْن فَقَْد َخالََف ِكتَاَب َّللاَّ

ْحَساَن َعلَى ُكلِّ َشْيٍء.. َوقَْد َعلِْمنَا أَنَّ اْلقَلِيَل  ِمْن اْلفِطَِر َواْلَكْمأَِة، َولَْحِم التَّْيِس اْلهَِرِم اْْلِ
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أََضرُّ ِمْن قَلِيِل الطِّيِن، َوأَتَى بَْعُضهُْم بِطَِريفٍَة فَقَاَل: ُخلِْقنَا ِمْن التَُّراِب فََمْن أََكَل التَُّراَب 

َِّلْستِْدََّلِل السَِّخيِف يَْحُرُم ُشْرُب فَقَْد أََكَل َما ُخلَِق ِمْنهُ. فَقُْلنَا: فََكاَن َماَذا؟ َوَعلَى هََذا ا

 اْلَماِء ِْلَنَّنَا ِمْن اْلَماِء ُخلِْقنَا بِنَصِّ اْلقُْرآِن.

[م بِّ  7732]َمْسأَلَةٌ أَْكل لَْحِم الضَّ

بُّ َحََلٌل، َولَْم يََر أَبُو َحنِيفَةَ أَْكلَهُ   َوالضَّ

 -األحاديث واآلثار:

ْحَمِن ْبِن َحسَ ■  ِ »نَةَ قَاَل: َعْن َعْبِد الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

بَاِب َخَرَج َعلَْينَا َرُسوُل  َغَزاٍة فَأََصابَْتنَا َمَجاَعةٌ فََوَجْدنَا ِضبَابًّا فَبَْينََما اْلقُُدوُر تَْغلِي بِالضِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ةًّ ِمْن بَنِي إْسَرائِيَل فُقَِدْت، َوإِنِّي أََخاُف أَْن فَقَ  -َصلَّى َّللاَّ اَل: إنَّ أُمَّ

 صحيح(«)تَُكوَن هَِذِه ِهَي فَأَْكفِئُوهَا، فَأَْلقَْينَا بِهَا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ■  ؟-َصلَّى َّللاَّ بِّ  : أَنَّهُ ُسئَِل َعْن الضَّ

ةًّ ِمْن بَنِي إْسَرائِيَل ُمِسَخْت -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَقَاَل   )صحيح(« فَلَْم يَأُْمْر َولَْم يَْنهَ  -. إنَّ أُمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: ■  أُتَِي بَِضبٍّ فَلَْم يَأُْكْلهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَََّل نُْطِعُمهُ اْلَمَساِكيَن؟ قَاَل: ََّل تُْطِعُموهُْم َما لَْم تَأُْكلُوافَقَالَتْ    «: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْحَمِن ْبِن ِشْبٍل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َعْبِد الرَّ نَهَى َعْن أَْكِل لَْحِم  -َصلَّى َّللاَّ

بِّ   )ضعيف(« الضَّ

 ■ ِ ا » ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ اْلقَِرَدةُ َواْلَخنَاِزيُر ِهَي ِممَّ قَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمِسَخ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ا أَْو  -َصلَّى َّللاَّ َ َعزَّ َوَجلَّ لَْم يُْهلِْك قَْومًّ إنَّ َّللاَّ

ا فَيَْجَعَل لَ  ْب قَْومًّ ، َوإِنَّ اْلقَِرَدةَ، َواْلَخنَاِزيَر َكانُوا قَْبَل َذلِكَ يَُعذِّ  صحيح(«)هُْم نَْسَلًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ اْلقَِرَدةَ ُذِكَرْت ِعْنَد النَّبِيِّ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ■  َعلَْيِه  -فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم  َ لَْم يَْجَعْل لَِمْسٍخ -السَّ « نَْسَلًّ َوََّل َعقِبًّا َوقَْد َكانَْت اْلقَِرَدةُ َواْلَخنَاِزيُر قَْبَل َذلِكَ : إنَّ َّللاَّ

 )صحيح(

بَاِب أَْن تَُكوَن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فََصحَّ يَقِينًّا أَنَّ تِْلَك اْلَمَخافَةَ ِمْنهُ  فِي الضِّ

ا ُمِسَخ قَْد اْرتَفََعْت، َوَصحَّ أَنَّ  ا ُمِسَخ َشْيٌء فِي ِممَّ ا ُمِسَخ، َوََّل ِممَّ بَاَب لَْيَسْت ِممَّ الضِّ

  ُصَوِرهَا فََحلَّْت.

« ■ ِ ِ ْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َدَخْلُت أَنَا َوَخالُِد ْبُن اْلَولِيِد َمَع َرُسوِل َّللاَّ ُ  -َعْن َعْبِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ بَْيَت َمْيُمونَةَ: فَأ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تَِي بَِضبٍّ َمْحنُوٍذ فََرفََع َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ؟ قَاَل: ََّل، َولَِكنَّهُ لَْم يَُكْن بِأَْرِض قَْوِمي فَأَِجُدنِي  - يََدهُ، فَقُْلُت: أََحَراٌم هَُو يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ أََعافُهُ، قَاَل َخالٌِد: فَاْجتََرْرتُهُ فَأََكْلتُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -هُ َوَرُسوُل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَْنظُرُ 

قال المؤلف: فَهََذا نَصٌّ َجلِيٌّ َعلَى تَْحلِيلِِه، َوهََذا هَُو اآْلَخُر النَّاِسُخ، ِْلَنَّ اْبَن َعبَّاٍس بََِل 

 ِ ُ  -َشكٍّ لَْم يَْجتَِمْع قَطُّ َمَع َرُسوِل َّللاَّ بِاْلَمِدينَِة إَّلَّ بَْعَد اْنقَِضاِء  -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

بَْعَدهَا إَّلَّ تَبُوَك، َولَْم تُِصْبهُْم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َغْزَوِة اْلفَْتِح، َوُحنَْيٍن، َوالطَّائِِف، َولَْم يَْغُز 

. َوَصحَّ يَقِينًّا أَنَّ َخبََر َعْبدِ  ْحَمِن ْبِن َحَسنَةَ َكاَن قَْبَل هََذا  فِي تَبُوَك َمَجاَعةٌ أَْصَلًّ الرَّ
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ْت إبَاَحتُهُ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َوَغْيِرِه.. ْشَكاُل ُجْملَةًّ َوَصحَّ  اْلَخبَِر بََِل ِمْريٍَة فَاْرتَفََع اْْلِ

.)صحيح(■  بَّ  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ َكِرهَ الضَّ

بَيْ ■  بِّ فَقَاَل: ََّل تَْطَعُموهُ. َوَعْن أَبِي الزُّ ِ َعْن الضَّ ِر قَاَل: َسأَْلت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

 )صحيح(

 7733]َمْسأَلَةٌ ُحْكُم أَْكِل اأْلَْرنَُب[م

ْل لَنَا تَْحِريَمهَا..  َواْْلَْرنَُب َحََلٌل، ِْلَنَّهُ لَْم يُفَصِّ

 -اآلثار:األحاديث و

 -نَّهُ َصاَد أَْرنَبًّا فَأَتَى بِهَا أَبَا طَْلَحةَ فََذبََحهَا َوبََعَث إلَى النَّبِيِّ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك: أَ ■ »

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَِوِرِكهَا َوفَْخَذْيهَا فَأَتَْيُت بِهَا النَّبِيَّ  -َصلَّى َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فَقَبِلَهَا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ » أَبِي هَُرْيَرةَ ■  َعلَْيِه  -أُتَِي بِأَْرنٍَب َمْشِويٍَّة فَلَْم يَأُْكْل  -َصلَّى َّللاَّ

ََلُم   )صحيح(« اْلقَْوَم فَأََكلُوا -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِمْنهَا َوأََمَر  -السَّ

ْثٍم فِيهَا..ِخلْ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: َوقَْد يَْكَرهُهَا   قَةًّ، ََّل ِْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن ِعْكِرَمةَ ■  أُتَِي بِأَْرنٍَب فَقِيَل لَهُ: إنَّهَا تَِحيُض  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل(«)فََكِرهَهَا

ُ َعلَْيِه  -َسأََل َجِريُر ْبُن أَنٍَس اْْلَْسلَِميُّ النَّبِيَّ ■ » َعْن اْْلَْرنَِب؟ فَقَاَل: ََّل  -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 هَالٌِك ( -ضعيف() َعْبُد اْلَكِريِم أَبُو أَُميَّةَ «)آُكلُهَا أُْنبِْئُت أَنَّهَا تَِحيضُ 

 َعْن ُعَمَر أَْو اْبُن ُعَمَر أَنَّهُ َكِرهَ اْْلَْرنََب.)صحيح(■ 

ِ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوأَبَ ■   َوأََكلَهَا َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاٍص. -اهُ َكِرهَا اْْلَْرنََب أَنَّ َعْبَد َّللاَّ

 7737]َمْسأَلَةٌ اْلَخلُّ اْلُمْستَِحيُل َعْن اْلَخْمِر[م

ْد إَّلَّ أَنَّ اْلُمْمِسَك لِْلَخمْ  َد تَْخلِيلَهَا أَْو لَْم يَتََعمَّ ِر ََّل َواْلَخلُّ اْلُمْستَِحيُل َعْن اْلَخْمِر َحََلٌل تََعمَّ

ُح الشَّهَاَدِة.. فَإِْن -يُِريقُهَا َحتَّى يَُخلِّلَهَا أَْو تَتََخلََّل ِمْن َذاتِهَا  ِ َعزَّ َوَجلَّ ُمَجرَّ : َعاٍص ّلِِلَّ

ي قِيَل: فََكْيَف السَّبِيُل إلَى َخلٍّ ََّل يَأْثَُم ُمَعانِيِه؟ قُْلنَا: نََعْم، بِأَْن يَُكوَن اْلِعنَُب َكَما هَُو يُْلقَى فِ 

ْيِف الَِّذي يَأْتِي ُعِصَر فَإِنَّهُ ََّل يَْنَعِصُر إَّلَّ الظَّ  ا فَإَِذا َكاَن فِي اْستِْقبَاِل الصَّ ْرِف َصِحيحًّ

ا فَإِنَّ َمْن َعَصَر اْلِعنََب،  ا َما لَْم يَْبُرْز ِمْن اْلِعنَِب. َوأَْيضًّ ْرُف. َوََّل يَُسمَّى َخْمرًّ اْلَخلُّ الصِّ

بِيَب أَوْ  التَّْمَر ثُمَّ َصبَّ َعلَى اْلَعِصيِر اْلُحْلِو أَْو النَّبِيِذ اْلُحْلِو قَْبَل أَْن يَْبَدأَ بِِهَما  أَْو نَبََذ الزَّ

ا أَْصَلًّ  ِ تََعالَى  -اْلَغلَيَاُن ِمْثَل ِكلَْيِهَما َخَل ًّ َحاِذقًّا، فَإِنَّهُ يَتََخلَُّل، َوََّل يَِصيُر َخْمرًّ َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 -اء:أقوال الفقه

 قول المؤلف هو قول : أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك.■

 إَذا تََخلَّلَْت َحلَّْت، َوإِْن ُخلِّلَْت لَْم تَِحلَّ .)الشافعي وأبو سليمان(■ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َداُم : »-َم َصلَّى َّللاَّ نِْعَم اْْلِ

 )صحيح(« اْلَخلُّ 
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َمِة، َوإَِذا َسقَطَْت َعْن  ا اْلَخلُّ َحََلٌل، فَهَُو بِيَقِيٍن َغْيُر اْلَخْمِر اْلُمَحرَّ قال المؤلف: فَإِذًّ

ا اْلَعِصيِر اْلَحََلِل ِصفَاُت اْلَعِصيِر َوَحلَّْت فِيِه ِصفَاُت اْلَخْمِر فَلَْيَسْت تِْلَك اْلَعْيُن عَ  ِصيرًّ

َمِة  َمةٌ، َوإَِذا َسقََطْت َعْن تِْلَك اْلَعْيِن ِصفَاُت اْلَخْمِر اْلُمَحرَّ ، بَْل ِهَي َخْمٌر ُمَحرَّ َحََلَّلًّ

َمةًّ، بَْل ِهَي َخلٌّ َحََلٌل.. ا ُمَحرَّ  َوَحلَّْت فِيهَا ِصفَاُت اْلَخلِّ اْلَحََلِل، فَلَْيَسْت َخْمرًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »بِيِذ؟ فََذَكَر اْلَحِديَث، َوفِيِه: ُسئَِل اْبُن َعبَّاٍس َعْن النَّ ■  َصلَّى َّللاَّ

أََمَر بِِسقَاٍء فَُجِعَل فِيِه َزبِيٌب َوَماٌء ُجِعَل ِمْن اللَّْيِل فَأَْصبََح فََشِرَب ِمْنهُ يَْوَمهُ َواللَّْيلَةَ  -

ا أَْصبََح أََمَر بَِما بَقَِي ِمْنهُ فَأُْهِرقَ اْلُمْستَْقبَلَةَ َوِمْن اْلَغِد َحتَّى أَ  « ْمَسى فََشِرَب َوَسقَى فَلَمَّ

 )صحيح(

 7737]َمْسأَلَةٌ السَّْمُن الذَّائُِب يَقَُع فِيِه اْلفَأُْر[م

ائُِب يَقَُع فِيِه اْلفَأُْر َماَت فِيِه أَْو لَْم يَُمْت  ، : فَهَُو َحَراٌم، ََّل يَِحلُّ -َوالسَّْمُن الذَّ إْمَساُكهُ أَْصَلًّ

ا أُِخَذ َما َحْوَل اْلفَأِْر فَُرِمَي، َوَكاَن اْلبَاقِي َحََلَّلًّ َكَما َكاَن.  بَْل يُْهَراُق، فَإِْن َكاَن َجاِمدًّ

ا ُكلُّ َما َعَدا السَّْمِن يَقَُع فِيِه اْلفَأُْر أَْو َغْيُر اْلفَأِْر فَيَُموُت أَْو ََّل يَُموُت فَهَُو ُكلُّهُ  َحََلٌل  َوأَمَّ

َك َكَما َكاَن، َما لَْم يَتََغيَّْر لَْونُهُ أَْو طَْعُمهُ أَْو ِريُحهُ، فَإِْن ظَهََر فِيِه اْلَحَراُم فَهَُو َحَراٌم، َوَكَذلِ 

يِيُر السَّْمُن يَقَُع فِيِه َغْيُر اْلفَأِْر فَيَُموُت أَْو ََّل يَُموُت فَهَُو َحََلٌل ُكلُّهُ َما لَْم يَْظهَْر فِيِه تَغْ 

ْمنَا..  اْلَحَراِم لَهُ َكَما قَدَّ

 7737]َمْسأَلَةٌ ُحْكم َما َسقَطَ ِمْن الطََّعاِم[م

َوَما َسقَطَ ِمْن الطََّعاِم فَفَْرٌض أَْكلُهُ، َولَْعُق اْْلََصابِِع بَْعَد تََماِم اْْلَْكِل فَْرٌض. َولَْعُق 

ْحفَِة إَذا تَمَّ َما فِيهَا فَْرٌض .  الصَّ

 -اْلحاديث:

■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا أََكَل أََحُدُكْم فَََل »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَْمَسْح يََدهُ َحتَّى يَْلَعقَهَا، أَْو يُْلِعقَهَا

ُ َعلَ  -َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك " أَنَّ النَّبِيَّ ■ إَذا َسقَطَْت لُْقَمةُ أََحِدُكْم »قَاَل:  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُكْم فَْليُِمْط َعْنهَا اْْلََذى، َوْليَأُْكْلهَا َوََّل يََدْعهَا لِلشَّْيطَاِن َوأََمَرنَا أَْن نَْسلَُت اْلقَْصَعةَ قَاَل: فَإِنَّ 

 .)صحيح(« ََّل تَْدُروَن فِي أَيِّ طََعاِمُكْم اْلبََرَكةُ 

 7736لَةٌ اأْلَْكُل ُمتَِّكئًا[م]َمْسأَ 

ا، ِْلَنَّهُ لَ  ا َعلَى بَْطنِِه َولَْيَس َشْيٌء ِمْن َذلَِك َحَرامًّ ْم َويُْكَرهُ اْْلَْكُل ُمتَِّكئًّا َوََّل نَْكَرهُهُ ُمْنبَِطحًّ

ْل لَنَا تَْحِريَمهُ فَهَُو َحََلٌل.  يَأِْت نَْهٌي َعْن َشْيٍء ِمْن َذلَِك، َوَما لَْم يُفَصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل النَّبِيُّ »عن أَبَي ُجَحْيفَةَ يَقُوُل:  ■ : إنِّي ََّل آُكُل -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ُمتَِّكئًّا

ِ ْبِن ُعَمرَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ » عن َعْبِد َّللاَّ : أَنَّهُ نَهَى َعْن أَْن يَأُْكَل -َصلَّى َّللاَّ

ُجُل ُمنْ  ا َعلَى بَْطنِهِ الرَّ ، قَاَل « بَِطحًّ ْهِريِّ .)ضعيف() هذا َخبٌَر لَْم يَْسَمْعهُ َجْعفٌَر ِمْن الزُّ

ْرقَاِء نا أَبِي نا َجْعفَُر ْبُن بُْرقَاَن أَنَّهُ بَلََغهُ َعْن  أَبُو َداُود: نا هَاُروُن ْبُن َزْيِد ْبِن أَبِي الزَّ

ْهِريِّ هََذا اْلَحِديُث نَْفُسهُ(  الزُّ

 7737ْسأَلَةٌ َغْسُل اْليَِد قَْبَل الطََّعاِم َوبَْعَدهُ[م]مَ 
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 َوَغْسُل اْليَِد قَْبَل الطََّعاِم َوبَْعَدهُ َحَسٌن .

 -األحاديث :

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن نَاَم َوفِي يَِدِه : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)يَْغِسْلهُ فَأََصابَهُ َشْيٌء فَََل يَلُوَمنَّ إَّلَّ نَْفَسهُ  َغَمٌر َولَمْ 

 فَهََذا نَْدٌب ََّل أَْمٌر، َواْلُجَرُذ ُربََّما َعضَّ أََصابَِع اْلَمْرِء إَذا َشمَّ فِيهَا َرائَِحةَ الطََّعاِم َولَْم يَأْتِ 

ا  نَْهٌي َعْن َغْسِل اْليَِد قَْبَل الطََّعاِم، َوقَْد قَالَ  قَْوٌم: هَُو ِمْن فِْعِل اْْلََعاِجِم، َوهََذا َعَجٌب ِجد ًّ

ُ تََعالَى تَْحِريَمهُ أَْو َكَراِهيَتَهُ لَنَا لَبَ  يَّنَهُ فَإِْن َوإِنَّ أَْكَل اْلُخْبِز لَِمْن فِْعِل اْْلََعاِجِم، َولَْو أََراَد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن النَّبِيِّ »قِيَل: فَقَْد َصحَّ اْلَخبَُر  َب إلَْيِه الطََّعاُم فَقِيَل -ى َّللاَّ : أَنَّهُ قُرِّ

أُ  أُ؟ قَاَل: لَْم أَُصلِّ فَأَتََوضَّ فَلَْيَس فِي هََذا ِذْكٌر لَِغْسِل اْليَِد قَْبَل الطََّعاِم « لَهُ: أَََّل تَتََوضَّ

، َوإِنََّما فِيِه اْلُوُضوُء َوهَُو َكَما قَاَل  ََّل ُوُضوَء َواِجبًّا إَّلَّ : »-لَْيِه السَََّلُم عَ  -أَْصَلًّ

ََلةِ   « .لِلصَّ

ِ تََعالَى ِعْنَد اْلفََراِغ ِمْن اأْلَْكِل[م  7737]َمْسأَلَةٌ َحْمُد َّللاَّ

ِ تََعالَى ِعْنَد اْلفََراِغ ِمْن اْْلَْكِل َحَسٌن َولَْو بَْعَد ُكلِّ لُْقَمٍة ِْلَنَّهُ فِْعُل َخيْ  ، َوَحْمُد َّللاَّ ٍر َوبِرٍّ

 َوفِي ُكلِّ َحاٍل.

يِن لِأْلَْكِل[م كِّ  7777]َمْسأَلَةٌ قَْطُع اللَّْحِم بِالسِّ

ا  يِن لِْْلَْكِل أَْيضًّ كِّ يِن لِْْلَْكِل َحَسٌن، َوََّل نَْكَرهُ قَْطَع اْلُخْبِز بِالسِّ كِّ  -َوقَْطُع اللَّْحِم بِالسِّ

 َوتُْستََحبُّ اْلَمْضَمَضةُ ِمْن الطََّعاِم.

ِ »َعْن ُسَوْيد ْبِن النُّْعَماِن:  ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أََكَل َسِويقًّا ثُمَّ َدَعا  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بَِماٍء فَتََمْضَمضَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ النَّبِيَّ »عن ابن عباس ■ اِء َشِرَب لَبَنًّا ثُمَّ تََمْضَمَض بِاْلمَ  -َصلَّى َّللاَّ

ا  )صحيح(« . َوقَاَل: إنَّ لَهُ َدَسمًّ

فَلَْم يَأِْت بِهَا أَْمٌر « َشِرَب لَبَنًّا َولَْم يَتََمْضَمضْ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ »قال المؤلف: َوَصحَّ 

 َوََّل نَْهٌي فَِهَي فِْعٌل َحَسٌن َوُمبَاٌح.

ِ »عن َعْمِرو ْبِن أَُميَّةَ: أَنَّهُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َرأَى َرُسوَل َّللاَّ يَْحتَزُّ ِمْن َكتِِف  -َصلَّى َّللاَّ

يَن الَّتِي يَْحتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َولَْم  كِّ ََلِة فَأَْلقَاهَا َوالسِّ َشاٍة فَُدِعَي إلَى الصَّ

أْ.  صحيح(«)يَتََوضَّ

يِن، فَإِنَّهُ ِمْن فِ ■ » كِّ ضعيف() ِرَوايَِة أَبِي َمْعَشٍر «)ْعِل اْْلََعاِجمِ ََّل تَْقطَُعوا اللَّْحَم بِالسِّ

 َوهَُو َضِعيٌف( -اِْلَمِدينِيِّ 

ٍض بِاْلَجْوَهِر َواْليَاقُوِت[م  7777]َمْسأَلَةٌ اأْلَْكُل فِي إنَاٍء ُمفَضَّ

ٍض بِاْلَجْوهَِر، َواْليَاقُوِت، َوفِي اْلبَلُّوِر، َواْلَجِزِع  َولَْيَس ِمْن  -ُمبَاٌح َواْْلَْكُل فِي إنَاٍء ُمفَضَّ

ْل تَْحِريُمهُ فَهَُو َحََلٌل، َوقَْد  َل تَْحِريَمهُ، َوَما لَْم يُفَصَّ ا لَفَصَّ السََّرِف ِْلَنَّهُ لَْو َكاَن َحَرامًّ

ِة فَِهَي َحَراٌم  ُ تََعالَى آنِيَةَ الذَّهَِب، َواْلفِضَّ َم َّللاَّ ا َعَدا َذلَِك ُكلِِّه  -َحرَّ  فَهَُو َحََلٌل.َوأَْمَسَك َعمَّ

 -اآلثار:

ا فَبََعَث ■  رًّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َكاَن أَْهُل اْلَجاِهلِيَِّة يَأُْكلُوَن أَْشيَاَء َويَْتُرُكوَن أَْشيَاَء تَقَذُّ
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ُ تََعالَى نَبِيَّهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ َم َحَراَمهُ فََما َوأَْنَزَل ِكتَابَهُ َوأََحلَّ َحََللَهُ وَ  -َصلَّى َّللاَّ َحرَّ

َم فَهَُو َحَراٌم، َوَما َسَكَت َعْنهُ فَهَُو َعْفٌو.   أََحلَّ فَهَُو َحََلٌل، َوَما َحرَّ

اِث[م  7772]َمْسأَلَةٌ ُحْكُم أَْكِل الثُّوِم َواْلبََصِل َواْلُكرَّ

اُث َحََلٌل إَّلَّ أَنَّ َمْن أََكَل ِمنْ  هَا َشْيئًّا فََحَراٌم َعلَْيِه أَْن يَْدُخَل َوالثُّوُم، َواْلبََصُل، َواْلُكرَّ

ائَِحةُ .. َولَهُ اْلُجلُوُس فِي اْْلَْسَواِق، َواْلَجَماَعاِت َواْْلَْعَراِس  اْلَمْسِجَد َحتَّى تَْذهََب الرَّ

 َوَحْيُث َشاَء إَّلَّ اْلَمَساِجَد ِْلَنَّ النَّصَّ لَْم يَأِْت إَّلَّ فِيهَا.

 7773َجَراِد[م]َمْسأَلَةٌ أَْكُل الْ 

َواْلَجَراُد َحََلٌل إَذا أُِخَذ َميِّتًّا أَْو َحي ًّا َسَواٌء بَْعَد َذلَِك َماَت فِي الظُُّروِف أَْو لَْم يَُمْت.. 

َكاِة َوالذََّكاةُ الشَّقُّ َوِهَي َغْيُر  َوَصحَّ فِي ُكلِّ َمْقُدوٍر َعلَى تَْذِكيَتِِه أَنَّهُ ََّل يَِحلُّ إَّلَّ بِالذَّ

ُدوٍر َعلَْيهَا فِي اْلَجَراِد فَاْرتَفََع ُحْكُمهَا َعْنهُ ..َوقَْد َصحَّ تَْحلِيلُهُ بِالنَّصِّ فَهَُو َحََلٌل َكْيفََما َمقْ 

نَِّة  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُوِجَد َحي ًّا أَْو َميِّتًّا بِنَصِّ اْلقُْرآِن َوالسُّ  َوبِاّلَِلَّ

 -أقوال الصحابة والفقهاء:

ف هو قول : عمر وابن عمر وابن عباس وجابر بن زيد وأبي حنيفة قول المؤل■

 والشافعي.

 ََّل يَِحلُّ َوإِْن أُِخَذ َحي ًّا إَّلَّ َحتَّى يُْقتََل.)مالك(■ 

ََّل يَِحلُّ إْن ُوِجَد َميِّتًّا فَإِْن أُِخَذ َحي ًّا َحلَّ َكْيَف َماَت بَْعَد َذلَِك.)سعيد بن المسيب ■ 

 وعطاء والليث(

 -يث:األحاد

ِ ْبَن أَبِي أَْوفَى قَاَل: ■  ِ »َعْبَد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َغَزْونَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ َسْبَع  -َصلَّى َّللاَّ

 «َغَزَواٍت أَْو ِست ًّا نَأُْكُل َمَعهُ اْلَجَرادَ 

َم إلَى اْلَمْرِء ِمْن الطََّعاِم[م  7777]َمْسأَلَةٌ َذمُّ َما قُدِّ

َم إلَى اْلَمْرِء ِمْن َوإِْكثَاُر الْ  ةًّ فَْرٌض؛ َوَذمُّ َما قُدِّ َمَرِق َحَسٌن، َوتََعاهُُد اْلِجيَراِن ِمْنهُ َولَْو َمرَّ

ا  الطََّعاِم َمْكُروهٌ، لَِكْن إْن اْشتَهَاهُ فَْليَأُْكْلهُ َوإِْن َكِرهَهُ فَْليََدْعهُ َوْليَْسُكْت. َواْْلَْكُل ُمْعتَِمدًّ

 اٌح.َعلَى يُْسَراهُ ُمبَ 

 -األحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َذرٍّ َعْن النَّبِيِّ ■  إَذا َطبَْختُْم اللَّْحَم فَأَْكثُِروا »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)اْلَمَرَق َوأَْطِعُموا اْلِجيَرانَ 

ِ »َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■  ُ َعلَ  -َما َعاَب َرُسوُل َّللاَّ ا قَطُّ إْن  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ طََعامًّ

 )صحيح(« اْشتَهَاهُ أََكلَهُ َوإِْن َكِرهَهُ تََرَكهُ 

ِ »َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي َكثِيٍر ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َزَجَر َرُسوُل َّللاَّ ُجُل  -َصلَّى َّللاَّ أَْن يَْعتَِمَد الرَّ

 يف مرسل(ضع«)َعلَى يَِدِه اْليُْسَرى ِعْنَد اْْلَْكلِ 
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 ]ِكتَاُب التَّْذِكيَِة[ 
ا يَِحلُّ أَْكلُهُ إَلَّ بَِذَكاٍة[م  7777]َمْسأَلَةٌ ََل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِممَّ

ا يَِحلُّ أَْكلُهُ ِمْن َحيََواِن اْلبَرِّ  ْمنَا  -طَائُِرهُ َوَداِرُجهُ  -ََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِممَّ إَّلَّ بَِذَكاٍة َكَما قَدَّ

ٌن ِمْنهُ، َوقِْسٌم فِي َغْيِر  َحاَشا اْلَجَراِد .. َوالتَّْذِكيَةُ قِْسَماِن، قِْسٌم فِي َمْقُدوٍر َعلَْيِه ُمتََمكِّ

ِن ِمْنهُ يَْنقَِسُم قِْسمَ  ٍن ِمْنهُ.. فَتَْذِكيَةُ اْلَمْقُدوِر َعلَْيِه اْلُمتََمكِّ ْيِن ََّل َمْقُدوٍر َعلَْيِه أَْو َغْيِر ُمتََمكِّ

ْدِر -لَِث لَهَُما ثَا ا نَْحٌر فِي الصَّ ا َشقٌّ فِي اْلَحْلِق َوقَْطٌع يَُكوُن اْلَمْوُت فِي أَثَِرِه. َوإِمَّ : إمَّ

ْيِد الشَّاِرِد أَْو ِمْن َغْيِر  يَُكوُن اْلَمْوُت فِي أَثَِرِه. َوَسَواٌء فِي َذلَِك ُكلِِّه َما قََدَر َعلَْيِه ِمْن الصَّ

ْيِد، َوهََذا  ِ تََعالَى: }إَِّل َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة: الصَّ [ َوالذََّكاةُ ٢ُحْكٌم َوَرَد بِِه النَّصُّ بِقَْوِل َّللاَّ

 فِي اللَُّغِة الشَّقُّ ..

ْبِح[م ]َمْسأَلَةٌ إْكَمالُ   7777/7776الذَّ

هََذا َما ََّل ِخََلَف فِيِه ِمْن َوإِْكَماُل الذَّْبِح هَُو أَْن يُْقطََع اْلَوَدَجاِن َواْلُحْلقُوُم، َواْلَمِريُء وَ 

  أََحٍد.

فَإِْن قَطََع اْلبَْعَض ِمْن هَِذِه اآْلَراِب اْلَمْذُكوَرِة فَأَْسَرَع اْلَمْوُت َكَما يُْسِرُع ِمْن قَْطِع 

هُ َذلِكَ  َشْيئًّا، َوأَْكلُهُ  َجِميعهَا فَأَْكلُهَا َحََلٌل فَإِْن لَْم يُْسِرْع اْلَمْوُت فَْليُِعْد اْلقَْطَع َوََّل يَُضرُّ

َحََلٌل، َوَسَواٌء َذبََح ِمْن اْلَحْلِق فِي أَْعََلهُ أَْو أَْسفَلِِه ُرِميَْت اْلُعْقَدةُ إلَى فَْوَق أَْو إلَى أَْسفََل 

ْأُس أَْو لَْم يُبَْن  -أَْو قُِطَع ُكلُّ َذلَِك ِمْن اْلقَفَا  ا َمْنُعهُْم ُكلُّ َذلَِك َحََلٌل أَْكلُهُ... وَ  -أُبِيَن الرَّ أَمَّ

تِِه ََّل ِمْن قُْرآٍن، َوََّل ِمْن ُسنٍَّة  ا ََّل بُْرهَاَن َعلَى ِصحَّ ا ُذبَِح ِمْن اْلقَفَا فَقَْوٌل أَْيضًّ ا ِممَّ أَْيضًّ

َماٍم َصِحيَحٍة. فَإِْن قَالُوا: هَُو تَْعِذيٌب؟ قُْلنَا: َما التَّْعِذيُب فِيِه إَّلَّ َكالتَّْعِذيِب فِي الذَّْبِح ِمْن أَ 

َحابَِة الذََّكاةُ فِي اْلَحْلِق  َوََّل فَْرَق، َوهََذا أَْمٌر ُمَشاهٌَد. فَإِْن قَالُوا: قَْد ُرِوَي َعْن بَْعِض الصَّ

ةَ لَُكْم فِيِه لَِوْجهَْيِن  ِمْن : أََحُدهَُما: أَنَُّكْم قَْد َخالَْفتُُموهُ فِي َمْنِعُكْم -َواللَّبَِّة؟ قُْلنَا: نََعْم، َوََّل ُحجَّ

َكاِة فِي اللَّبَِّة فِي بَْعِض اْلَحيََواِن َوَمْنِعُكْم الذََّكاةَ فِي اْلَحْلِق فِي بَْعِضِه َولَْيَس َعْنهُْم فِي  الذَّ

َكاِة فِي اْلَحْلِق َما يُوِجُب أَْن ََّل يَُكوَن قَْطُع  َذلَِك تَْفِريٌق. َوالثَّانِي: أَنَّهُ لَْيَس فِي َكْوِن الذَّ

ا َمْن َذهََب ِمْن اْلَحْلِق  َذَكاةٌ ِمْن َوَرائِِه ُدوَن أََماِمِه، أَْو ِمْن أََماِمِه ُدوَن َوَرائِِه.. َوأَمَّ

أَْصَحابِنَا َوَغْيِرِهْم إلَى أَنَّهُ ََّل تَُكوُن َذَكاةٌ إَّلَّ َما قَطََع اْلَوَدَجْيِن، َواْلُحْلقُوَم، َواْلَمِريَء 

وا بِأَْن قَ  الُوا: قَْد َصحَّ تَْحِريُم اْلَحيََواِن َحي ًّا َحتَّى يَُذكَّى، َوقَْطُع هَِذِه اْْلَْربََعِة فَإِنَّهُْم اْحتَجُّ

َي َكَذلَِك، َوَكاَن َما ُدوَن َذلَِك ُمْختَلَفًّا فِيِه فَََل  َذَكاةٌ َصِحيَحةٌ ُمْجتََمٌع َعلَى تَْحلِيِل َما ُزكِّ

ٍد: َوهَِذِه قَِضيَّةٌ َصِحيَحةُ اْلَمْبَدأِ يَْخُرُج ِمْن تَْحِريٍم إلَى تَْحلِيٍل إَّلَّ  بِإِْجَماٍع. قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

نَاقَِصةُ اآْلِخِر، َوإِنََّما اْلَواِجُب أَْن يَقُولُوا: َما َصحَّ تَْحِريُمهُ لَْم يَُجْز أَْن يَْخُرَج َعْن 

الِي أُْجِمَع َعلَْيِه أَْم اُْختُلَِف فِيِه. َولَْو أَنَّ التَّْحِريِم إلَى التَّْحلِيِل إَّلَّ بِنَصٍّ َصِحيٍح، ثُمَّ ََّل نُبَ 

ِ تََعالَى فِي  اْمَرأًّ ََّل يَأُْخُذ ِمْن النُُّصوِص إَّلَّ بَِما أُْجِمَع َعلَْيِه لََخالََف ُجْمهُوَر أَْحَكاِم َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -اْلقُْرآِن، َوُجْمهُوَر ُسنَِن َرُسوِل َّللاَّ ؛ َوهََذا ََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد، َوهَُو -َم َصلَّى َّللاَّ

نَِّة، َولَْم يَقُْل تََعالَى: فََردُّ  دِّ ِعْنَد التَّنَاُزِع إلَى اْلقُْرآِن، َوالسُّ ِ تََعالَى بِالرَّ وهُ ِخََلُف أَْمِر َّللاَّ

َ تََعالَى قَاَل: }إَِّل َما َذكَّ  [ َوالذََّكاةُ الشَّقُّ ٢ْيتُْم{ ]المائدة: إلَى َما أَْجَمْعتُْم َعلَْيِه.. فََوَجْدنَا َّللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد أََمَر النَّبِيُّ  َن ِمْنهُ فََوَجَب أَْن ََّل  -َصلَّى َّللاَّ بِالذَّْبِح َوالنَّْحِر فِيَما تُُمكِّ

َراَحِة، أَنَّ ُكلَّ َذْبٍح َوُكلَّ َشقٍّ بِاْْلِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -. َوأََمَر -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَتََعدَّى َحدَّهُ 

ى قَاَل بِِه أََحٌد ِمْن اْلُعلََماِء فَهَُو َذَكاةٌ، َوإِْذ هَُو َذَكاةٌ فَإِنَّ اْلُمَذكَّى بِِه َخاِرٌج ِمْن التَّْحِريِم إلَ 

ُمْختَلَِف فِيهَا ُدوَن بَْعٍض، أَْو التَّْحلِيِل. َولَْو أَنَّ الذََّكاةَ ََّل تَُكوُن إَّلَّ بِقَْطِع بَْعِض اآْلَراِب الْ 

 ُ فَاِت الَّتِي اْختَلََف النَّاُس فِيهَا َكَما َذَكْرنَا لََما نَِسَي َّللاَّ بِقَْطِع َجِميِعهَا، أَْو بِِصفٍَة ِمْن الصِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -تََعالَى بَيَانَهَا َوََّل أَْغفََل َرُسوُل َّللاَّ  نَا بِهَا ..إْعََلمَ  -َصلَّى َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 َما قُِطَع ِمْن اْلقَفَا لَْم يَِحلُّ أَْكلُهُ.)سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق(■ 

إْن لَْم يَْقطَْع اْلُحْلقُوَم َواْلَمِريَء لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ، َوََّل نُبَالِي بِتَْرِك قَْطِع ■ 

 اْلَوَدَجْيِن.)الشافعي(

ا َواْلُحْلقُوَم لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ، َوإِْن ََّل نَْعِرُف اْلَمِريءَ ■  ؛ لَِكْن إْن لَْم يَْقطَْع اْلَوَدَجْيِن َجِميعًّ

 ِ ْن َذبََح ِمْن َرفََع يََدهُ قَْبَل تََماِم قَْطِعهَا ُكلِّهَا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ. َوإِْن َذبََح ِمْن اْلقَفَا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ. فَإ

َد َذلَِك لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ.)مالك( اْلَحْلِق فَأَبَانَ  ْأَس َغْيَر َعاِمٍد فَهَُو َحََلٌل أَْكلُهُ فَإِْن تََعمَّ  الرَّ

َكاِة لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ ⊙ ا قَْوُل َمالٍِك: إْن َرفََع يََدهُ قَْبَل تََماِم الذَّ فَقَْوٌل فَاِسٌد  -قال المؤلف: َوأَمَّ

ا  تُهُْم لَهُ: أَ  -ِجد ًّ نَّهُ قَْد َحَصَل فِي َحاٍل ََّل يَِعيُش ِمْنهَا فَإِنََّما يُِعيُد فِي َميِّتٍَة َوََّل بُدَّ؟ َوُحجَّ

ٍد: َوهََذا َعَجٌب  فَقُْلنَا: نََعْم، فََكاَن َماَذا؟ َوأَْيَن َوَجْدتُْم تَْحِريَم َما هََذا ِصفَتُهُ؟ قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ا، َوهَْل بَْعَد بُلُوِغِه إلَى قَ  ْطِع َما قَطََع َرَجاٌء فِي َحيَاِة اْلَمْذبُوِح؟ هََذا َما ََّل َرَجاَء فِيِه، ِجد ًّ

فََعلَى  -فَتََماِديِه فِي اْلقَْطِع بَِغْيِر َرْفِع يٍَد أَْو بَْعَد َرْفِع يٍَد، إنََّما هَُو فِيَما ََّل تُْرَجى َحيَاتُهُ 

ا ْبِح َوََّل بُدَّ قَْد َحَصَل فِي َحاٍل ََّل قَْولِِه هََذا ََّل يَِحلُّ أَْكُل َمْذبُوٍح أَبَدًّ ، ِْلَنَّهُ قَْبَل تََماِم الذَّ

 يَِعيُش ِمْنهَا..

 إْن أَْلقَى اْلُعْقَدةَ إلَى أَْسفََل لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ.)ابن القاسم صاحب مالك(■ 

اُد إذا أبين الرأس بالكامل حرم أكله.)روى عن عطاء وكرهه نَافٌِع، َواْلَحَكُم، َوحَ ■ مَّ

ْحَمِن ْبُن أَبِي لَْيلَى، َواْبُن ِسيِريَن(  ْبُن أَبِي ُسلَْيَماَن، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَْيٍر، َوَعْبُد الرَّ

َّل حرج إذا قطع الرأس بالكامل.)النخعي وطاوس والحسن وعطاء والشعبيوكرهه ■

 الزهري وقال بجوز أكلها(

ابَِع ِهَي أَْربََعةُ آَراٍب، اْلُحْلقُوُم، ■  َواْلَمِريُء، َواْلَوَدَجاِن، فَإِْن قَطََع ِمْنهَا ثَََلثَةًّ َوتََرَك الرَّ

ْن ََّل نُبَالِي أَيَّ اْْلَْربََعِة تََرَك اْلُحْلقُوَم، أَْو اْلَمِريَء أَْو أََحَد اْلَوَدَجْيِن فَهَُو َحََلٌل أَْكلُهُ، َوإِ 

نُبَالِي أَيُّهَُما قَطََع لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ. فَإِْن قَطََع أَْكثََر ِمْن  قَطََع اْثنَْيِن ِمْن اْْلَْربََعِة فَقَْط ََّل 

 النِّْصِف ِمْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْن هَِذِه اْْلَْربََعِة َحلَّ أَْكلُهُ، فَإِْن قَطََع أَقَلَّ لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ.)أبو حنيفة

 وأصحابه(

ا َذَكْرنَا إَذا قَطََع اْلُحْلقُوَم َواْلَمِريَء وَ ■  النِّْصَف ِمْن اْلَوَدَجْيِن َحلَّ أَْكلُهُ. فَإِْن قَطََع أَقَلَّ ِممَّ

 لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ.)أبو ثور(

 إْن قَطََع اْلَوَدَجْيِن فَقَْط َحلَّ أَْكلُهُ، َوإِْن لَْم يَْقطَْع اْلُحْلقُوَم َوََّل اْلَمِريَء.)سفيان الثوري(■ 

 ْربََعةَ ِمْن ِجهَِة اْلَحْلِق َحلَّ أَْكلُهُ َوإَِّلَّ فَََل.)بعض أهل الظاهر(إْن قَطََع هَِذِه اْْلَ ■ 
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 يجوز أكل ما ذبح من القفا.)أبو حنيفة والشافعي(■

َكاةَ َكْيَف َكانَْت.)عطاء(■   الذَّ

 َّل حرج بما ذبح من القفا.)الشعبي والنخعي(■

 -اآلثار:و األحاديث

ِ لَْيَس َمَعنَا ُمدًّى أَفَنَْذبَُح  -ِديثًّا َرافِِع ْبِن َخِديٍج فََذَكَر حَ ■ » َوفِيِه أَنَّهُ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِاْلقََصِب؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ َعلَْيِه  -َصلَّى َّللاَّ َم َوُذِكَر اْسُم َّللاَّ َما أَْنهََر الدَّ

 ()صحيح« فَُكْل لَْيَس السِّنَّ َوالظُّفُرَ 

ا َولَْيَس َمَعنَا ُمدًّى؟ ■ » ِ إنَّا ََّلقُو اْلَعُدوِّ َغدًّ َعْن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا السِّ  ثَُك: أَمَّ ِ َعلَْيِه فَُكْل لَْيَس السِّنَّ َوالظُّفَُر َوَسأَُحدِّ َم َوُذِكَر اْسُم َّللاَّ نُّ فَقَاَل: َما أَْنهََر الدَّ

ا الظُّفُُر فَُمَدى اْلَحبََشةِ فََعْظمٌ   صحيح(«)، َوأَمَّ

ِ »َعْن أَبِي أَُماَمةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َسأَلَْتهُ اْمَرأَةٌ َذبََحْت َشاةًّ؟  -َصلَّى َّللاَّ

ْوَداَج َما لَْم يَُكْن قَْرَض فَقَاَل لَهَا: أَفََرْيِت اْْلَْوَداَج؟ قَالَْت: نََعْم، قَاَل: ُكلُّ َما أَْفَرى اْْلَ 

، أَْو َحزَّ ظُْفرٍ  ضعيف() يَْحيَى ْبِن أَيُّوَب َوقَْد َشِهَد َعلَْيِه َمالُِك ْبُن أَنٍَس بِاْلَكِذِب، «)ِسنٍّ

 ِ فَهُ أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َوَغْيُرهُ.. ثُمَّ َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ  ْبِن َوأَْخبََر أَنَّهُ َرَوى َعْنهُ اْلَكِذَب، َوَضعَّ

فَهُ يَْحيَى َوَغْيُرهُ. ثُمَّ َعْن َعلِيِّ ْبِن يَِزيَد  َوهَُو أَبُو َعْبِد اْلَملِِك  -َزْحٍر، َوهَُو َضِعيٌف َضعَّ

ْحَمِن  -اْْلَْلهَانِيُّ  َوهَُو َضِعيٌف  -ِدَمْشقِيٌّ َمْتُروُك اْلَحِديِث. ثُمَّ َعْن اْلقَاِسِم أَبِي َعْبِد الرَّ

ا(  ِجد ًّ

.عَ ■   ْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس ُكلُّ َما أَْفَرى اْْلَْوَداَج َغْيُر ُمتََردٍّ

ِ ْبِن َمْسُعوٍد ■  َعْن َعْلقََمةَ ْبِن قَْيٍس أَنَّ ِحَماَر َوْحٍش َضَرَب َرُجٌل ُعنُقَهُ فِي َداِر َعْبِد َّللاَّ

 .فََسأَلُوا اْبَن َمْسُعوٍد َعْنهُ؟ فَقَاَل: َصْيٌد فَُكلُوهُ 

قال المؤلف: هََذا ِحَماُر َوْحٍش ُمتََمكٌَّن ِمْنهُ فِي الدَّاِر َوََّل يَُخالِفُنَا ُخُصوُمنَا فِي أَنَّ 

بِِل، َواْلبَقَِر، َواْلَغنَِم، َوََّل فَْرَق. ْيِد َذَكاتُهُ َكَذَكاِة اْْلِ  اْلَمْقُدوَر َعلَْيِه ِمْن الصَّ

  ُعَمَر َعْن َذبِيَحٍة قُِطَع َرْأُسهَا؟ فَأََمَر اْبُن ُعَمَر بِأَْكلِهَا.عن أَبي ِمْجلٍَز قَاَل: َسأَْلت اْبَن ■ 

َعْن قَتَاَدةَ أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل فِي الدََّجاَجِة إَذا قُِطَع َرْأُسهَا: َذَكاةٌ َسِريَعةٌ، أَْي ■ 

  ُكْلهَا.

َسْيفِِه ُعنَُق بَطٍَّة فَأَبَاَن َرْأَسهَا، فََسأََل ِعْمَراَن َعْن يُوُسَف ْبِن َسْعٍد قَاَل: َضَرَب َرُجٌل بِ ■ 

 ْبَن اْلُحَصْيِن؟ فَأََمَر بِأَْكلِهَا.

ِ ْبِن َعْمِرو اْبِن ِهْنٍد اْلَجَملِيِّ أَنَّ َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب ُسئَِل َعْن َرُجٍل ■  َعْن َعْبِد َّللاَّ

ْيِف َوَذكَ  : َذَكاةٌ َوَحيَّةٌ.َضَرَب ُعنَُق بَِعيٍر بِالسَّ ِ فَقَطََعهُ، فَقَاَل َعلِيٌّ  َر اْسَم َّللاَّ

ْأَس فَأََراُدوا ■  ا ِْلَنٍَس َذبََح َدَجاَجةًّ فَاْضطََربَْت، فََذبََحهَا ِمْن قَفَاهَا فَأَبَاَن الرَّ أَنَّ َخبَّازًّ

 طَْرَحهَا، فَأََمَرهُْم أَنٌَس بِأَْكلِهَا.

ْن َذبََح َدَجاَجةًّ فَظَنَّ َرْأَسهَا فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َذَكاةٌ  َعْن ِعْكِرَمةَ أَنَّ اْبنَ ■  َعبَّاٍس ُسئَِل َعمَّ

 َوَحيَّةٌ.

َعْن أَبِي اْلفَُرافَِصِة َعْن أَبِيِه أَنَّهُ َشِهَد ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أََمَر ُمنَاِديًّا فَنَاَدى أَََّل إنَّ ■ 
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وا اْْلَْنفَُس َحتَّى تَْزهََق.الذََّكاةَ فِي اْلَحْلِق َواللَّبَّ   ِة، َوأَقِرُّ

َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: الذََّكاةُ فِي اْلَحْلِق َواللَّبَِّة. َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس إْبََلُغ ■ 

ْبِح أَْن تَْبلَُغ اْلَعْظَم.  الذَّ

 أُْهِريَق الدَُّم َوقُِطَع اْلَوَدُج فَُكْلهُ.)صحيح(َعْن أَبِي ِمْجلٍَز َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: إَذا ■ 

 7777َمْسأَلَةٌ ُكلُّ َما َجاَز َذْبُحهُ َجاَز نَْحُرهُ[م

بُِل، َواْلبَقَُر، َواْلَغنَُم، -َوُكلُّ َما َجاَز َذْبُحهُ َجاَز نَْحُرهُ، َوُكلُّ َما َجاَز نَْحُرهُ َجاَز َذْبُحهُ  : اْْلِ

اُج، َواْلَعَصافِيُر، َواْلَحَماُم، َوَسائُِر ُكلِّ َما يُْؤَكُل لَْحُمهُ؛ فَإِْن ِشْئت فَاْذبَْح، َواْلَخْيُل، َوالدَّجَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ »َوإِْن ِشْئت فَاْنَحْر.. فَإِْن اْحتَجَّ بَْعُضهُْم بِأَنَّ  بَِل  -َصلَّى َّللاَّ نََحَر اْْلِ

ى بِِهَمابِِمنًّى، َوَذبََح اْلَكْبَشيْ  قُْلنَا: نََعْم، َوهََذا فِْعٌل ََّل أَْمٌر، َولَْيَس َذلَِك بَِمانٍِع « ِن إْذ َضحَّ

َما أَْنهََر »َما َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن قَْولِِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِمْن َغْيِر هََذا اْلفِْعِل، َوقَْد َصحَّ َعْنهُ 

ِ َعلَْيِه فَ  َم َوُذِكَر اْسُم َّللاَّ يهَا، ََّل اْلَعَمُل « ُكلْ الدَّ َوهََذا هَُو اْلفُْتيَا اْلُمبِينَةُ الَّتِي ََّل يَِحلُّ تََعدِّ

ا ِسَواهُ.  الَِّذي لَْم يُْنهَ َعمَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َوأَبِي ■ قول المؤلف هو قول:أبي حنيفة والشافعي َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

 َد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه وعطاء والزهريَوبَْعُض أهل الظاهر.ثَْوٍر، َوأَْحمَ 

بُِل فَتُْنَحُر، فَ ■  ا اْْلِ إِْن اْلَغنَُم، َوالطَّْيُر، تُْذبَُح َوََّل تُْنَحُر، فَإِْن نُِحَر َشْيٌء ِمْنهَا لَْم يُْؤَكْل َوأَمَّ

 ا اْلبَقَُر فَتُْذبَُح َوتُْنَحُر.)مالك(ُذبَِح ِمْنهَا َشْيٌء لَْم يُْؤَكْل، َوأَمَّ 

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن ُجْنُدُب ْبُن ُسْفيَاَن قَاَل َشِهْدُت اْْلَْضَحى َمَع َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

يَْذبَْح َمَكانَهَا أُْخَرى، َوَمْن لَْم فَقَاَل َمْن َكاَن َذبََح أُْضِحيَّتَهُ قَْبَل أَْن يَُصلَِّي أَْو نَُصلَِّي فَلْ 

 ِ  صحيح(«)يَْذبَْح فَْليَْذبَْح بِاْسِم َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َل َما نَْبَدأُ » -َصلَّى َّللاَّ إنَّ أَوَّ

نَْرِجَع فَنَْنَحَر، فََمْن فََعَل َذلَِك فَقَْد أََصاَب ُسنَّتَنَا َوِمْن َذبََح  بِِه فِي يَْوِمنَا هََذا أَْن نَُصلَِّي ثُمَّ 

 صحيح(«)قَْبَل َذلَِك فَإِنََّما هَُو لَْحٌم قَدََّمهُ ِْلَْهلِِه َوَذَكَر اْلَخبََر.

ِ يَقُوُل ■ ِ »عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ  -َصلَّى بِنَا َرُسوُل َّللاَّ يَْوَم النَّْحِر  -َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

َم ِرَجاٌل فَنََحُروا َوظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِاْلَمِدينَِة فَتَقَدَّ قَْد نََحَر فَأََمَر  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيُّ  َد بِنَْحٍر آَخَر َوََّل يَْنَحُروا َحتَّى َمْن َكاَن نََحَر قَْبلَهُ أَْن يُِعي -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يَْنَحَر َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)-َصلَّى َّللاَّ

ِ »قال المؤلف: اْبِن ُعَمَر َكَما أَْوَرْدنَا فِي ِكتَاِب اْْلََضاِحيِّ  ُ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فِي اْْلََضاِحيِّ الذَّْبَح  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَأَْطلََق « َويَْنَحُر بِاْلُمَصلَّى َكاَن يَْذبَحُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

بُِل، َواْلبَقَُر، َواْلَغنَُم، َولَْم يَُخصَّ  ا َوفِيهَا اْْلِ َشْيئًّا ِمْن َذلَِك  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوالنَّْحَر ُعُمومًّ

 -َن نَْحٍر، َولَْو َكاَن أََحُد اْْلَْمَرْيِن ََّل يَُجوُز أَْو يُْكَرهُ لَبَيَّنَهُ بِنَْحٍر ُدوَن َذْبٍح َوََّل بَِذْبٍح ُدو

يِق -َعلَْيِه السَََّلُم  دِّ ينَا ِمْن طَِريِق أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر الصِّ نََحْرنَا َعلَى َعْهِد »: ُروِّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ا « افََرسًّ  -َصلَّى َّللاَّ ا َذبَْحنَا فََرسًّ ينَا َعْنهَا أَْيضًّ ِ  -َوُروِّ َوبِاّلَِلَّ
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 تََعالَى التَّْوفِيُق.

ا َوهَُو ُمْحِرٌم.■  ُث أَنَّ اْبَن َعبَّاٍس أََمَرهُ أَْن يَْذبََح َجُزورًّ  عن ِعْكِرَمةَ يَُحدِّ

 قال المؤلف: َواْلَجُزوُر اْلبَِعيُر بََِل ِخََلٍف.

 7777ْير اْلُمتََمكَِّن ِمْنهُ[م]َمْسأَلَةٌ َذَكاة غَ 

ا َغْيُر اْلُمتََمكَِّن ِمْنهُ فََذَكاتُهُ أَْن يَُماَت بَِذْبٍح أَْو بِنَْحٍر َحْيُث أَْمَكَن ِمْنهُ ِمْن َخاِصَرٍة،  أَْو َوأَمَّ

قََرٍة، أَْو َدَجاَجٍة، ِمْن َعُجٍز، أَْو فَِخٍذ، أَْو ظَْهٍر، أَْو بَْطٍن، أَْو َرْأٍس، َكبَِعيٍر، أَْو َشاٍة، أَْو بَ 

 أَْو طَائٍِر، أَْو َغْيِر َذلَِك: َسقَطَ فِي َغْوٍر فَلَْم يُتََمكَّْن ِمْن َحْلقِِه، َوََّل ِمْن لِبَتِِه، فَإِنَّهُ يَْطَعنُ 

ُل بِِه َمْوتَهُ، ثُمَّ هَُو َحََلٌل أَْكلُهُ. َوَكَذلَِك ُكلُّ َما اْستَْعصَ  ى ِمْن ُكلِّ َما َحْيُث أَْمَكَن بَِما يَُعجِّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ  ْيِد، ثُمَّ يُْؤَكُل.. قَاَل َّللاَّ : }إَِّل َذَكْرنَا فَلَْم يَْقِدْر َعلَى أَْخِذِه؛ فَإِنَّ َذَكاتَهُ َكَذَكاِة الصَّ

ا إَِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة: ٢َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة:  ُ نَْفسًّ [ ٢٨٣[ . َوقَاَل تََعالَى: }َّل يَُكلُِّف َّللاَّ

 فََصحَّ أَنَّ التَّْذِكيَةَ َكْيفََما قََدْرنَا ََّل نَُكلَُّف ِمْنهَا َما لَْيَس فِي ُوْسِعنَا..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ■  ، َوالشَّافِِعيِّ قول المؤلف هَُو قَْوُل :أَبِي َحنِيفَةَ َوأَْصَحابِِه، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

والشعبي ومسروق وسعيد بن المسيب واْلسود  -، َوأَْصَحابِِهْم ثَْوٍر، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاقَ 

اِد ْبِن أَبِي  ، َوَحمَّ وَعطَاٍء، َوطَاُوٍس، َواْلَحَسِن، َواْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوإِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ

 ُسلَْيَماَن ، َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسليمان َوأهل الظاهر.

 ى أَْصَلًّ إَّلَّ فِي اْلَحْلِق َواللَّبَِّة.)مالك والليث(ََّل يَُجوُز أَْن يَُذكَّ ■ 

 -األحاديث وآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ ■ » فََذَكَر اْلَخبََر َوفِيِه فَنَدَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ بَِعيٌر َوَكاَن فِي اْلقَْوِم َخْيٌل يَِسيَرةٌ فَطَلَبُ   -وهُ فَأَْعيَاهُْم، فَأَْهَوى إلَْيِه َرُجٌل بَِسْهٍم فََحبََسهُ َّللاَّ

ِ  -َعزَّ َوَجلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنَّ لِهَِذِه اْلبَهَائِِم أََوابَِد َكأََوابِِد  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ِه هََكَذااْلَوْحِش فََما نَدَّ َعلَْيُكْم ِمْنهَا فَاْصنَُعوا بِ 

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرافِِع ْبِن َخِديٍج أَنَّهُْم َكانُوا َمَع َرُسوِل َّللاَّ فَنَدَّ َعلَْينَا بَِعيٌر  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فََرَمْينَاهُ بِالنَّْبِل َحتَّى َوهَْصنَاهُ 

ْسقَاطُ إلَى اْْلَ  ْرِض َوََّل يَْبلُُغ اْلبَِعيُر هََذا اْْلَْمَر إَّلَّ َوهَُو قال المؤلف: اْلَوْهُص اْلَكْسُر َواْْلِ

فِي َرْميِِه بِالنَّْبِل، َواْلَمْعهُوُد ِمْنهَا اْلَمْوُت  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َمْنفَُذ اْلُمقَاتِِل، َوقَْد أُِذَن 

ْمِي.فِي َذَكاتِهَا بِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بِإَِصابَتِهَا َوهََذا إْذٌن ِمْنهُ   الرَّ

ِ أََما تَُكوُن الذََّكاةُ إَّلَّ فِي اْلَحْلِق َواللَّبَِّة؟ ■ » أَبِي اْلَعْشَراِء َعْن أَبِيِه قُْلُت يَا َرُسوَل َّللاَّ

 «قَاَل: لَْو طُِعنَْت فِي فَْخِذهَا َْلَْجَزأَكَ 

قَْهطٍَم، َوقِيَل: ُعطَاِرُد ْبُن بَْرٍز قال المؤلف: أَبُو اْلَعْشَراِء قِيَل: اْسُمهُ أَُساَمةُ ْبُن َمالِِك ْبِن 

ْمنَا ِكفَايَةٌ. ِحيِح الَِّذي قَدَّ  َوفِي الصَّ

ا َوْحِشي ًّا اْستَْعَصى َعلَى أَْهلِِه فََضَربُوا ُعنُقَهُ فََسأََل ■  عن ِزيَاِد ْبِن أَبِي َمْريََم أَنَّ ِحَمارًّ

 اْبَن َمْسُعوٍد؟ فَقَاَل: تِْلَك أَْسَرُع الذََّكاِة.

َعبَايَةُ ْبُن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قَاَل: تََردَّى بَِعيٌر فِي بِْئٍر، فََكاَن أَْعََلهُ أَْسفَلَهُ؟ ■ 
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ِ َعزَّ   فَنََزَل َعلَْيِه َرُجٌل فَلَْم يَْستَِطْع أَْن يَْنَحَرهُ، فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: أَِجْز َعلَْيِه َواْذُكْر اْسَم َّللاَّ

 ، ا َوَجلَّ ا فَأََخَذ ِمْنهُ اْبُن ُعَمَر َعِشيرًّ ا قِطَعًّ فَأََجاَز َعلَْيِه ِمْن َشاِكلَتِِه فَأُْخِرَج قِطَعًّ

  بِِدْرهََمْيِن.

ْلَمانِيَّ قَاَل: ُكْنت فِي َمنَائَِح ِْلَْهلِي بِظَْهِر اْلُكوفَِة أَْرَعاهَا فَتََردَّى ■  عن أَبَي َراِشٍد السَّ

 تُهُ ِمْن قِبَِل َشاِكلَتِِه، فَأَتَْيت َعلِي ًّا فَأَْخبَْرتُهُ؟ فَقَاَل: اْهِد لِي َعُجَزهُ .بَِعيٌر ِمْنهَا فَنََحرْ 

 قال المؤلف: الشَّاِكلَةَ: اْلَخاِصَرةَ.

ا تََردَّى فِي بِْئٍر فََصاَر أَْسفَلُهُ أَْعََلهُ، قَاَل: فََسأَْلنَا َعلِيَّ ْبَن أَبِي ■  َعْن َمْسُروٍق أَنَّ بَِعيرًّ

 الٍِب؟ فَقَاَل: قَطُِّعوهُ أَْعَضاءًّ َوُكلُوهُ.طَ 

ْيِد.■   َعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َما أَْعَجَزك ِمْن اْلبَهَائِِم فَهَُو بَِمْنِزلَِة الصَّ

 7777/7777َعْنَها[م ]َمْسأَلَةٌ تَْذِكيَة َما قُِطَع ِمْن اْلبَِهيَمِة َوِهَي َحيَّةٌ فَبَانَ 

أَْو قَْبَل تََماِم تَْذِكيَتِهَا فَبَاَن َعْنهَا فَهَُو َمْيتَةٌ ََّل يَِحلُّ  -َوِهَي َحيَّةٌ  -قُِطَع ِمْن اْلبَِهيَمِة  َوَما

َكاةُ بَْعَد قَْطِع َذلَِك الشَّْيِء أُِكلَْت اْلبَِهيَمةُ َولَْم تُْؤَكْل تِْلَك اْلقِْطَعةُ  ْت الذَّ  َوهََذا -أَْكلُهُ، فَإِْن تَمَّ

 َما ََّل ِخََلَف فِيِه ِْلَنَّهَا َزايَلَْت اْلبَِهيَمةَ َوِهَي َحَراٌم أَْكلُهَا فَََل تَقَُع َعلَْيهَا َذَكاةٌ َكانَْت بَْعدَ 

ا قُِطَعْت ِمْنهُ.   ُمفَاَرقَتِهَا لَمَّ

هُ َما َداَمْت اْلبَِهيَمةُ َحيَّةًّ فَإَِذا َوَما قُِطَع ِمْنهَا بَْعَد تََماِم التَّْذِكيَِة َوقَْبَل َمْوتِهَا لَْم يَِحلَّ أَْكلُ 

ِ تََعالَى: }فَإَِذا َوَجبَْت ُجنُوبُهَا فَُكلُوا ِمْنهَا{  ا لِقَْوِل َّللاَّ َماتَْت َحلَّْت ِهَي َوَحلَّْت اْلقِْطَعةُ أَْيضًّ

ُ تََعالَى أَْكَل َشْيٍء ِمْنهَا إَّلَّ بَْعَد ُوُجوِب الْ ٢٣]الحج:  َوهَُو فِي اللَُّغِة  -َجْنِب [ فَلَْم يُبِْح َّللاَّ

يَْت، فَاَلَِّذي قُِطَع ِمْنهَا ُمَذك ًّى فَإَِذا  -اْلَمْوُت  َكاةُ َواقَِعةٌ َعلَى َجِميِعهَا إْذ ُذكِّ فَإَِذا َماتَْت فَالذَّ

 َحلَّْت ِهَي َحلَّْت أَْجَزاُؤهَا..

يِن[م]َمْسأَلَةٌ التَّْذِكيَةُ َجائَِزةٌ بُِكلِّ َشْيٍء إَذا قَطََع  كِّ  7772قِْطَعةَ السِّ

ْرِب َجائَِزةٌ بُِكلِّ َشْيٍء إَذا قَطََع قِْطَعةَ  َوالتَّْذِكيَةُ ِمْن الذَّْبِح، َوالنَّْحِر، َوالطَّْعِن، َوالضَّ

ُد، َواْلَحَجُر اْلَحادُّ  ْمِح َسَواٌء فِي َذلَِك ُكلِِّه: اْلُعوُد اْلُمَحدَّ يِن أَْو نَفََذ نَفَاَذ الرُّ كِّ ، َواْلقََصُب السِّ

 ، ، َوالظُّْفِر، َوَما ُعِمَل ِمْن ِسنٍّ ، َوَحاَشا السِّنِّ اْلَحادُّ َوُكلُّ َشْيٍء َحاَشا آلٍَة أُِخَذْت بَِغْيِر َحقٍّ

، أَْو َعْظُم َسبٍُع ِمْن  أَْو ِمْن ظُْفٍر َمْنُزوَعْيِن َوإَِّلَّ َعْظُم ِخْنِزيٍر، أَْو َعْظُم ِحَماٍر أَْهلِيٍّ

بَاَع  -اْْلَْربَِع َذَواِت  أَْو َعْظِم إْنَساٍن فَََل يَُكوُن َحََلَّلًّ َما ُذبَِح أَْو  -أَْو الطَّْيِر َحاَشا الضِّ

ا َذَكْرنَا بَْل هَُو َمْيتَةٌ َحَراٌم. َوالتَّْذِكيَةُ َجائَِزةٌ بَِعْظِم اْلَميِّتَِة َوبُِكلِّ َعْظمٍ   نُِحَر بَِشْيٍء ِممَّ

، َوُكلُّ ُمْسلٍِم  َحاَشا َما َذَكْرنَا، ، َواْلَحبَِشيُّ ْنِجيُّ َوِهَي َجائَِزةٌ بُِمَدى اْلَحبََشِة َوَما َذكَّاهُ الزِّ

يٌن: لَْم يَِحلَّ أَْكُل َما ُذبَِح  فَهَُو َحََلٌل. فَلَْو ُعِمَل ِمْن ِضْرِس اْلفِيِل َسْهٌم، أَْو ُرْمٌح، أَْو ِسكِّ

. فَلَ  ْبُح، َوالنَّْحُر، أَْو نُِحَر بِِه، ِْلَنَّهُ ِسنٌّ ْو ُعِملَْت ِمْن َسائِِر ِعظَاِمِه هَِذِه اآْلََّلُت َحلَّ الذَّ

ْمُي بِهَا.   َوالرَّ

 -أقوال الفقهاء:

نَّ قَْبَل أَْن يُْنَزَع ِمْن اْلفَِم، َوَحاَشا الظُّْفَر قَْبَل أَْن ■  التَّْذِكيَةُ بُِكلِّ َذلَِك َحََلٌل َحاَشا السِّ

 يَِد، فَإِنَّهُ ََّل يُْؤَكُل َما ُذبَِح بِِهَما ِْلَنَّهُ َخْنٌق ََّل َذْبٌح.)أبو حنيفة ومالك(يُْنَزَع ِمْن الْ 

َي بَِشْيٍء ِمْن اْْلَْظفَاِر ُكلِّهَا، ■  َي بُِكلِّ َما َذَكْرنَا فََحََلٌل أَْكلُهُ َحاَشا َما ُذكِّ ُكلُّ َما ُذكِّ
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أَْو َغْيِر َمْنُزوٍع، فَََل يُْؤَكُل.)الشافعي والليث وأبو  َواْلِعظَاِم ُكلِّهَا، َمْنُزوِع ُكلِّ َذلِكَ 

)  سليمان إَّلَّ أَنَّهُ قَاَل: ََّل يُْؤَكُل َما ُذبَِح أَْو نُِحَر أَْو ُرِمَي بِآلٍَة َمأُْخوَذٍة بَِغْيِر َحقٍّ

 تكره ذبيحة الزنجي.)طاوس(■

، َوا■   لظُّْفِر، َواْلَعْظِم، َواْلقَْرِن.)النخعي(يُْذبَُح بُِكلِّ َشْيٍء َغْيِر أَْربََعٍة السِّنِّ

 إَّلَّ الظُّْفَر، َوالنَّاَب، َواْلَعْظَم. )الحسن(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ا َولَْيَس َمَعنَا ُمدًّى فَقَاَل ■ » ِ إنَّا ََّلقُو اْلَعُدوِّ َغدًّ عن َرافِِع ْبِن َخِديٍج قُْلُت يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ  -َرُسوُل َّللاَّ ِ َعلَْيِه فَُكْل لَْيَس السِّنَّ - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ : َما أَْنهََر الدََّم، َوُذِكَر اْسُم َّللاَّ

ا الظُّفُُر فَُمَدى اْلَحبََشةِ  نُّ فََعْظٌم، َوأَمَّ ا السِّ ثَُك، أَمَّ  صحيح(«)َوالظُّفَُر، َوَسأَُحدِّ

ا نَْحُن فَتََعلَّْقنَا بِنَهْ  ْم إَّلَّ َما ُذبَِح أَْو  -َعلَْيِه السَََّلُم  -يِِه قال المؤلف: فَأَمَّ َولَْم نَتََعدَّهُ َولَْم نَُحرِّ

، أَْو ُرِمَي بِِسنٍّ أَْو ظُْفٍر فَقَْط.. َوإِنََّما َمنَْعنَا ِمْن التَّْذِكيَِة بِِعظَاِم اْلِخْنِزيِر، َواْلِحَماِر اْْلَْهلِيِّ 

طَّْيِر لِقَْولِِه تََعالَى فِي اْلِخْنِزيِر: }فَإِنَّهُ ِرْجٌس{ ]اْلنعام: ِسبَاِع َذَواِت اْْلَْربَِع، أَْو ال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َولِقَْوِل النَّبِيِّ [ »٥١٥ فَِهَي « فِي اْلُحُمِر اْْلَْهلِيَِّة فَإِنَّهَا ِرْجسٌ  -َصلَّى َّللاَّ

ْجُس َواِجٌب اْجتِنَابُهُ، َوََّل يَحِ  ، َولَْيَس ُكلُّهَا ِرْجٌس، َوالرِّ لُّ إْمَساُكهَا إَّلَّ َحْيُث أَبَاَحهَا نَصٌّ

َذلَِك إَّلَّ ِمْلُكهَا َوُرُكوبُهَا َواْستِْخَداُمهَا َوبَْيُعهَا َواْبتِيَاُعهَا يَْعنِي اْلُحُمَر فَقَْط. َوَمنَْعنَا ِمْن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ التَّْذِكيَِة بِِعظَاِم ِسبَاِع َذَواِت اْْلَْربَِع، َوالطَّْيِر لِنَْهِي  َعْنهَا  -َصلَّى َّللاَّ

ْيِد بِهَا  ُجْملَةًّ َعلَى َما َذَكْرنَا قَْبُل فَلَْم نُِحلَّ ِمْنهَا إَّلَّ َما أََحلَّهُ النَّصُّ ِمْن تََملُِّكهَا لِلصَّ

ْنَساِن فَِْلَنَّ َواْبتِيَاِعهَا لَِذلَِك فَقَْط َوإَِّلَّ فَِهَي َحَراٌم َوبَْعُض اْلَحَراِم  ا َعْظُم اْْلِ َحَراٌم. َوأَمَّ

ا َكاَن أَْو ُمْؤِمنًّا. َوأَبَْحنَا التَّْذِكيَةَ بِِعظَاِم اْلَميِّتَِة لِقَْوِل النَّبِيِّ  َصلَّى  -ُمَواَراتَهُ فَْرٌض َكافِرًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َم ِمْن اْلَمْيتَِة أَْكلُهَا: »-َّللاَّ َم َوحُ « إنََّما ُحرِّ ْهُن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -رِّ بَْيُعهَا َوالدُّ

بَِشْحِمهَا، فَََل يَْحُرُم ِمْن اْلَميِّتَِة َشْيٌء إَّلَّ َذلَِك َوََّل َمِزيَد ، َواْحتَجَّ الشَّافِِعيُّ َوأَْصَحابُنَا 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِقَْوِل النَّبِيِّ » َل اْلَعْظِميَّةَ ِعلَّةٌ.. َوهََذا َخطَأٌ فََجعَ « فَإِنَّهُ َعْظمٌ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ تََعالَى َوُحُدوِد َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه  -ِْلَنَّ النَّبِيَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ِْلَنَّهُ تََعدٍّ لُِحُدوِد َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 -َعلَْيِه السَََّلُم  -ُم َوالظُّْفُر، َوهَُو لَْو أََراَد َذلَِك لََما َعَجَز َعْن أَْن يَقُوَل: لَْيَس اْلَعظْ  -َوَسلََّم 

 قَْد أُوتَِي َجَواِمَع اْلَكلِِم ..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم َعْن النَّبِيِّ ■  َم بَِما ِشْئَت »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ أَْنِهْر الدَّ

 ِ ْرٍب َوهَُو يَْقبَُل التَّْلقِيَن َعْن ُمَريِّ ْبِن )ضعيف() َعْن ِسَماِك ْبِن حَ « َواْذُكْر اْسَم َّللاَّ

 َوهَُو َمْجهُوٌل( -قَطَِريٍّ 

َعْن أَبِي َرَجاٍء اْلُعطَاِرِديِّ قَاَل: َسأَْلت اْبَن َعبَّاٍس َعْن أَْرنٍَب َذبَْحتُهَا بِظُْفِري؟ فَقَاَل: ■ 

 ََّل تَأُْكْلهَا فَإِنَّهَا اْلُمْنَخنِقَةُ.

ِ قال المؤلف: ََّل حُ  ةَ فِيَمْن ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -جَّ . َوالثَّانِي: أَنَّهُ -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْن َغْيِر َمْنُزوٍع. ةٌ َعلَْيِهْم َوِخََلُف قَْولِِهْم؛ ِْلَنَّ اْبَن َعبَّاٍس لَْم يَْشتَِرْطهُ َمْنُزوعًّ  ُحجَّ

يِن فِي التَّْذِكيَة َوالسَّْهِم[م]َمْسأَلَةٌ َما ثََرَد َوَخَزَق َولَْم يَنْ  كِّ  7773فُْذ نَفَاَذ السِّ

ْهِم: لَْم يَِحلَّ أَْكُل َما قُتَِل بِِه، َوَكَذلَِك َما ذُ  يِن، َوالسَّ كِّ بَِح َوَما ثََرَد َوَخَزَق َولَْم يَْنفُْذ نَفَاَذ السِّ
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 ِ ُ  -بِِمْنَشاٍر، أَْو بِِمْنَجٍل لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ْحَساَن : »- َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َ َكتََب اْْلِ إنَّ َّللاَّ

ُكْم َعلَى ُكلِّ َشْيٍء فَإَِذا قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا اْلقِْتلَةَ، َوإَِذا َذبَْحتُْم فَأَْحِسنُوا الذَّْبَح، َوْليُِحدَّ أََحدُ 

بَِشْيٍء ُمْضِرٍس لَْم يَْذبَْح َكَما أُِمَر َوََّل َذكَّى فَاْلُمْثِرُد َوالذَّابُِح « . َشْفَرتَهُ َوْليُِرْح َذبِيَحتَهُ 

ْح بَْل َكَما أُِمَر، فَِهَي َمْيتَةٌ َواْلَعَجُب ِمْن َمْنِعِهْم اْْلَْكَل هَهُنَا، ِْلَنَّهُ لَْم يَُذكِّ َكَما أُِمَر َولَْم يَْذبَ 

 -ُذبَِح بِآلٍَة َمْنِهيٍّ َعْنهَا َمأُْخوَذٍة بَِغْيِر َحقٍّ بِآلَِة نُِهَي َعْنهَا، ثُمَّ يُِجيُزوَن أَْكَل َما نُِحَر أَْو 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َوََّل فَْرَق بَْيَن َذلَِك أَْصَلًّ   َوبِاّلَِلَّ

 7777]َمْسأَلَةٌ التَّْذِكيَةُ بِآلٍَة َذَهٍب أَْو ُمَذهَّبٍَة[م

ُجُل فَهَُو َحَراٌم َعلَى َوََّل يَُجوُز التَّْذِكيَةُ بِآلٍَة َذهٍَب أَْو ُمَذهَّبَ  َجاِل، فَإِْن فََعَل الرَّ ٍة أَْصَلًّ لِلرِّ

َجاِل َولِلنَِّساِء، لِتَْحِريِم النَّبِيِّ  َجاِل َوالنَِّساِء. فَإِْن َذكَّْت بِهَا اْمَرأَةٌ فَهَُو َحََلٌل لِلرِّ  -الرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  نَاثِهَا..الذَّهََب َعلَى ُذُكوِر أُمَّ  -َصلَّى َّللاَّ  تِِه َوإِبَاَحتِِه إيَّاهُ ِْلِ

ٍة[م  7777]َمْسأَلَةٌ التَّْذِكيَةُ بِآلَِة فِضَّ

ْهُم، َوََّل السَّْيفُ  ْمُح َوالسَّ يُن، َوالرُّ كِّ - ٍَ َحََلٌل، ِْلَنَّهُ لَْم يُْنهَ إَّلَّ َعْن آنِيَتِهَا فَقَْط، َولَْيَس السِّ

 : آنِيَةٌ.

 7777إَلَّ ِسنًّا أَْو ظُْفًرا أَْو َعْظَم َسبٍُع َوَخِشَي َمْوَت اْلَحيََواِن[م]َمْسأَلَةٌ لَْم يَِجْد 

ا، أَْو َعْظَم َسبٍُع، أَْو طَائٍِر، أَْو ِذي أَْربٍَع أَْو ِخْنِزيٍر، أَْو  فََمْن لَْم يَِجْد إَّلَّ ِسن ًّا، أَْو ظُْفرًّ

َي بَِشْيٍء ِحَماٍر، أَْو إْنَساٍن، أَْو َذهٍَب، َوَخِشَي َمْوَت الْ  َحيََواِن لَْم يَِحلَّ لَهُ أَْن يَأُْكَل َما ُذكِّ

، فَهَُو َعاِدُم َما يُْذِكي بِِه، َولَْيَس  ِمْن َذلَِك، ِْلَنَّهُ ََّل يَُكوُن َذَكاةٌ بَِشْيٍء ِمْن هََذا ُكلِِّه أَْصَلًّ

يَهُ بِهِ  ا لَهُ، ِْلَنَّهُ لَْم يَِجْد َما يَُجوُز أَْن يَُذكِّ .ُمَضيِّعًّ  ، فََذلَِك اْلَحيََواُن َغْيُر ُمَذك ًّى أَْصَلًّ

 7776]َمْسأَلَةٌ لَْم يَِجْد إَلَّ آلَةً َمْغُصوبَةً َوَخِشَي اْلَمْوَت َعلَى َحيََوانِِه[م

َمْسأَلَةٌ: فََمْن لَْم يَِجْد إَّلَّ آلَةًّ َمْغُصوبَةًّ، أَْو َمأُْخوَذةًّ بَِغْيِر َحقٍّ َوَخِشَي اْلَمْوَت  - ٥٠٥١

ِ تََعالَى: }َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى وَ عَ  َّل لَى َحيََوانِِه َذكَّاهُ بِهَا َوَحلَّ لَهُ أَْكلُهُ لِقَْوِل َّللاَّ

[ فََحَراٌم َعلَى َصاِحِب اآْللَِة َمْنُعهُ ِمْنهَا إَذا ٢تََعاَونُوا َعلَى اِْلْثِم َواْلُعْدَواِن{ ]المائدة: 

الِِه بَِمْوتِِه ِجيفَةًّ، فَإِْذ هَُو َحَراٌم َعلَى َصاِحبِهَا َمْنُعهُ ِمْنهَا، فَفُِرَض َعلَى َخِشَي َضيَاَع مَ 

 َصاِحِب اْلَحيََواِن أَْخُذهَا َوالتَّْذِكيَةُ بِهَا فَهَُو ُمِطيٌع بَِذلَِك أََحبَّ َصاِحُب اآْللَِة أَْو َكِرهَ.

ْنجِ   7777يِّ َواأْلَْقلَِف َواأْلَْخَرِس[م]َمْسأَلَةٌ تَْذِكيَةُ اْلَحائِِض َوالزِّ

، َواْْلَْقلَِف، َواْْلَْخَرِس، َواْلفَاِسِق،  ْنِجيِّ َوتَْذِكيَةُ اْلَمْرأَِة اْلَحائِِض َوَغْيِر اْلَحائِِض، َوالزِّ

ا، أَْو َغْيِر َعْمٍد:  َجائٌِز أَْكلُهَا إَذا َواْلُجنُِب، َواآْلبِِق، َوَما ُذبَِح أَْو نُِحَر لَِغْيِر اْلقِْبلَِة َعْمدًّ

َشاَرِة ِمْن اْْلَْخَرِس، َويَُسمَّى اْْلَْعَجِميُّ بِلَُغتِِه لِقَْوِل  ْوا َعلَى َحْسِب طَاقَتِِهْم، بِاْْلِ َذكَّْوا َوَسمَّ

ْيتُْم{ ]المائدة:  ِ تََعالَى: }إَِّل َما َذكَّ ى: }َّل [ فََخاطََب ُكلَّ ُمْسلٍِم َوُمْسلَِمٍة، َوقَاَل تََعالَ ٢َّللاَّ

ا إَِّل ُوْسَعهَا{ .. ُ نَْفسًّ  يَُكلُِّف َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هَُو قَْوُل: أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

.)طاوس(■ ْنِجيِّ  َّل تؤكِل َذبِيَحِة الزِّ

 تجوز ذبيحة اْلقلف.)الحسن وحماد ن أبي سليمان(■
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 ح لغير القبلة.)ابن سيرين وجابر بن زيد(يكره ما ذب■

ٍد، ■ ، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ ْعبِيِّ ، َوالشَّ يجوز أكل ما ذبح لغير القبلة وَّل كراهة.) النََّخِعيِّ

 َواْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ (

أَ.)عكرمة وقتادة(■   يَْذبَُح اْلُجنُُب إَذا تََوضَّ

 بَُح.)الحسن(يَْغِسُل َوْجهَهُ َوِذَراَعْيِه َويَذْ ■ 

 تجوز ذبيحة الجنب بغير شرط.) إْبَراِهيُم، َوَعطَاٌء، َواْلَحَكُم(■

 -األحاديث واآلثار:

 يَْعنِي َذبِيَحةَ اآْلبِِق. -َعْن نَافٍِع َعْن اْبُن ُعَمَر أَنَّهُ َكِرهَ أَْكلَهَا ■ 

 َذبِيَحةًّ لَِغْيِر اْلقِْبلَِة. َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َكاَن يَْكَرهُ أَْن يَأُْكلَ ■ 

َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْْلَْقلَُف ََّل تُْؤَكُل لَهُ َذبِيَحةٌ،  -هَُو اْبُن َزْيٍد  -َعْن َحيَّاَن َعْن َجابٍِر ■َ 

 َوََّل تُْقبَُل لَهُ َصََلةٌ، َوََّل تَُجوُز لَهُ َشهَاَدةٌ .

[م]َمْسأَلَةٌ َما َذبََحهُ أَْو نََحَرهُ يَهُ   7777وِديٌّ أَْو نَْصَرانِيٌّ أَْو َمُجوِسيٌّ

، أَْو َمُجوِسيٌّ  ، أَْو نَْصَرانِيٌّ : -نَِساُؤهُْم، أَْو ِرَجالُهُْم  -َوُكلُّ َما َذبََحهُ، أَْو نََحَرهُ يَهُوِديٌّ

ِ تََعالَى َعلَيْ  ِه. َولَْو نََحَر اْليَهُوِديُّ فَهَُو َحََلٌل لَنَا، َوُشُحوُمهَا َحََلٌل لَنَا إَذا َذَكُروا اْسَم َّللاَّ

ا  ْم.. أَمَّ َم َعلَْيِهْم فِي التَّْوَراِة َوَما لَْم يَُحرَّ ا أَْو أَْرنَبًّا َحلَّ أَْكلُهُ، َوََّل نُبَالِي َما ُحرِّ اْلقُْرآُن بَِعيرًّ

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم  َوطََعاُمُكْم ِحلٌّ لَهُْم{ ]المائدة: فَإِنَّ َّللاَّ

، [[ . َوقَْد اتَّفَْقنَا َعلَى أَنَّ اْلُمَراَد بَِذلَِك َما َذكَّْوهُ، ََّل َما أََكلُوهُ، ِْلَنَّهُْم يَأُْكلُوَن اْلِخْنِزيرَ ٥

 َواْلَمْيتَةَ، َوالدََّم، َوََّل يَِحلُّ لَنَا َشْيٌء ِمْن َذلَِك ..

ا اْلقُْرآُن،  ْسََلِم نََسَخ ُكلَّ َوأَمَّ ْجَماُع بِأَنَّ ِديَن اْْلِ ْجَماُع: فَقَْد َجاَء اْلقُْرآُن، َوَصحَّ اْْلِ َواْْلِ

 ِ ْنِجيُل، َولَْم يَتَّبِْع اْلقُْرآَن فَإ نَّهُ ِديٍن َكاَن قَْبلَهُ، َوأَنَّ َمْن اْلتََزَم َما َجاَءْت بِِه التَّْوَراةُ أَْو اْْلِ

ُ تََعالَى ُكلَّ َشِريَعٍة َكانَْت فِي َكافٌِر ُمْشِرٌك، َغيْ  ُر َمْقبُوٍل ِمْنهُ، فَإِْذ َذلَِك َكَذلَِك فَقَْد أَْبطََل َّللاَّ

ْسََلِم، فَََل  ْنِس: َشَرائَِع اْْلِ ، َواْْلِ ْنِجيِل، َوَسائِِر اْلِملَِل، َواْفتََرَض َعلَى اْلِجنِّ التَّْوَراِة، َواْْلِ

َم فِي َوَمْن  -ِه، َوََّل َحََلَل إَّلَّ َما ُحلَِّل فِيِه، َوََّل فَْرَض إَّلَّ َما فُِرَض فِيِه َحَراَم إَّلَّ َما ُحرِّ

ا  ِة.. َوأَمَّ يِن ِخََلَف هََذا فَهَُو َكافٌِر بََِل ِخََلٍف ِمْن أََحٍد ِمْن اْْلَئِمَّ قَاَل فِي َشْيٍء ِمْن الدِّ

نَّهُْم أَْهُل ِكتَاٍب فَُحْكُمهُْم َكُحْكِم أَْهِل اْلِكتَاِب .. اْلَمُجوُس: فَقَْد َذَكْرنَا فِي ِكتَاِب اْلِجهَاِد أَ 

ِ تََعالَى: }أَْن تَقُولُوا إِنََّما أُْنِزَل اْلِكتَاُب َعلَى طَائِفَتَْيِن ِمْن قَْبلِنَا َوإِ  ْن فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ

ُ تََعالَى هََذا بِنَصِّ اآْليَِة [ . قُلْ ٥٥٣ُكنَّا َعْن ِدَراَستِِهْم لََغافِلِيَن{ ]اْلنعام:  نَا: إنََّما قَاَل َّللاَّ

ا لَهُ؛ َوقَْد قَاَل تََعالَى: }َوُرُسَل لَْم نَْقُصْصهُْم َعلَْيَك{.  نَْهيًّا َعْن هََذا اْلقَْوِل ََّل تَْصِحيحًّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوُجبَْيِر ْبِن نُفَيْ ■ ، قول المؤبف هو قول: إِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ٍر، َوأَبِي ُمْسلٍِم اْلَخْوََّلنِيِّ

َوَضْمَرةَ ْبِن َحبِيٍب، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَخْيِمَرةَ، َوَمْكُحوٍل، َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوُمَجاِهٍد، 

، َوَعطَا ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى، َواْلَحَسِن، َواْبِن ِسيِريَن، َواْلَحاِرِث اْلُعْكلِيِّ ٍء، َوَعْبِد الرَّ

اِد ْبِن أَبِي  ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن، َوطَاُوٍس، َوَعْمِرو ْبِن اْْلَْسَوِد، َوَحمَّ ، َوُمَحمَّ ْعبِيِّ َوالشَّ

 ، ، َواللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َوأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ ، َواْْلَْوَزاِعيِّ ُسلَْيَماَن، َو ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ
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 ْيَماَن، َوأَْحَمَد، َوإِْسَحاَق، َوأَْصَحابِِهْم.َوأَبِي ُسلَ 

ا ََّل يَْستَِحلُّونَهُ.)مالك وقتادة ■  ، َوََّل َما َذبَُحوهُ ِممَّ ََّل يَِحلُّ أَْكُل ُشُحوِم َما َذبََحهُ اْليَهُوِديُّ

 وعببد َّللا بن الحسن(

 -األحاديث واآلثار:

ِ ْبَن ُمَغفٍَّل يَقُوُل ُدلِّيَ ■  ِجَراٌب ِمْن َشْحٍم يَْوَم َخْيبََر فَأََخْذتُهُ َواْلتََزْمتُهُ فَقَاَل لِي  َعْبَد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  )صحيح(« هَُو لَكَ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ »َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك ■  ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -أَنَّ يَهُوِديَّةًّ أَْهَدْت لَِرُسوِل َّللاَّ َشاةًّ  -َم َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« َمْسُموَمةًّ فَأََكَل ِمْنهَا

ْم  ينَا َعْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: َولَْم يَُحرِّ ِمْنهَا ََّل َشْحَم بَْطنِهَا َوََّل َغْيَرهُ.. َوقَْد ُروِّ

، َواْبِن َمْسُعوٍد، َوَعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِينَ  ، َوأَبِي الدَّْرَداِء، َوَعْبِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، َوَعلِيٍّ

اِمِت،  ِ ْبِن يَِزيَد، َواْبِن َعبَّاٍس، َواْلِعْربَاِض ْبِن َساِريَةَ: َوأَبِي أَُماَمةَ، َوُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ َّللاَّ

ا   ََّل يَْستَِحلُّونَهُ.َواْبِن ُعَمَر: إبَاَحةَ َما َذبََحهُ أَْهُل اْلِكتَاِب ُدوَن اْشتَِراٍط لَِما يَْستَِحلُّونَهُ ِممَّ

ٍد ■  ِ »َعْن اْلَحَسِن ْبِن ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكتََب َرُسوُل َّللاَّ إلَى َمُجوٍس ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ْسََلِم فََمْن أَْسلََم قُبَِل ِمْنهُ َوَمْن لَْم يُْسلِْم ُضِربَْت َعلَْيِه اْلِجْزيَ  ةُ أَْهِل هََجَر يَْدُعوهُْم إلَى اْْلِ

 ضعيف مرسل(«)َوََّل تُْؤَكُل لَهُْم َذبِيَحةٌ َوََّل تُْنَكُح ِمْنهُْم اْمَرأَةٌ 

[م  7777]َمْسأَلَةٌ أَْكُل َما َذكَّاهُ َغْيُر اْليَُهوِديِّ َوالنَّْصَرانِيِّ َواْلَمُجوِسيِّ

، َواْلمَ  ، َوالنَّْصَرانِيِّ ، َوََّل َما َذكَّاهُ ُمْرتَدٌّ إلَى َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما َذكَّاهُ َغْيُر اْليَهُوِديِّ ُجوِسيِّ

، َوََّل  ، َوََّل َما َذكَّاهُ َمْن اْنتَقََل ِمْن ِديٍن ِكتَابِيٍّ إلَى ِديٍن ِكتَابِيٍّ َما  ِديٍن ِكتَابِيٍّ أَْو َغْيِر ِكتَابِيٍّ

ُ  -َذكَّاهُ َمْن َدَخَل فِي ِديٍن ِكتَابِيٍّ بَْعَد َمْبَعِث النَّبِيِّ  َ تََعالَى  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ِْلَنَّ َّللاَّ

ْمنَا ، َوُكلُّ َمْن َذَكْرنَا لَْيَس ِكتَابِ  ْينَاهُ أَْو َذكَّاهُ اْلِكتَابِيُّ َكَما قَدَّ ي ًّا ِْلَنَّ ُكلَّ لَْم يُبِْح لَنَا إَّلَّ َما َذكَّ

فَفَْرٌض َعلَْيِهْم أَْن يَْرِجُعوا إلَى  َمْن َكاَن َعلَى ظَْهِر اْْلَْرِض ِمْن َغْيِر أَْهِل اْلِكتَابِ 

ا  دًّ ُ تََعالَى ُمَحمَّ ْسََلِم إْذ بََعَث َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْْلِ بِِه، أَْو اْلقَْتُل فَُدُخولُهُ فِي ِديٍن  -َصلَّى َّللاَّ

ُ تَعَ  الَى بِأَْكِل َذبَائِِحِهْم، َواْلُمْرتَدُّ ِمنَّا ِكتَابِيٍّ َغْيِر َمْقبُوٍل ِمْنهُ َوََّل هَُو ِمْن الَِّذيَن أََمَر َّللاَّ

َم َوَحُرَم قَ  ْتلُهُ إلَْيِهْم َكَذلَِك، َواْلَخاِرُج ِمْن ِديٍن ِكتَابِيٍّ إلَى ِديٍن ِكتَابِيٍّ َكَذلَِك، ِْلَنَّهُ إنََّما تََذمَّ

يِن الَِّذي َكاَن آبَاُؤهُ َعلَْيِه، فَُخُروُجهُ إلَى َغْيِرِه نَ  ِة ََّل يَقَرُّ َعلَى َذلَِك بِالدِّ مَّ َوهََذا  -ْقٌض لِلذِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُكلُّهُ قَْوُل الشَّافِِعيِّ  َوبِاّلَِلَّ

 7777]مسألَةٌ َذبََح َوُهَو َسْكَراُن أَْو فِي ُجنُونِِه[م

لَّ أَْكلُهُ، ِْلَنَّهَُما َغْيُر ُمَخاطَبَْيِن فِي َحاِل َوَمْن َذبََح َوهَُو َسْكَراُن أَْو فِي ُجنُونِِه لَْم يَحِ 

ِ تََعالَى: }إَِّل َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة:  ْحِو ٢َذهَاِب ُعقُولِِهَما بِقَْوِل َّللاَّ [ فَإِْن َذكَّيَا بَْعَد الصَّ

فَاقَِة َحلَّ أَْكلُهُ، ِْلَنَّهَُما ُمَخاَطبَاِن َكَسائِِر اْلُمْسلِِمينَ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. - َواْْلِ  َوبِاّلَِلَّ

[م بِيِّ  7772]َمْسأَلَةٌ َذبِيَحة اْلَمْرأَِة َوالصَّ

ِ تََعالَى:  }إَِّل َما َوَما َذبََحهُ أَْو نََحَرهُ َمْن لَْم يَْبلُْغ لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ، ِْلَنَّهُ َغْيُر ُمَخاطٍَب بِقَْوِل َّللاَّ

ِ َذكَّْيتُْم{ َوقَْد أَْخبََر  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ بِيَّ َمْرفُوٌع َعْنهُ اْلقَلَُم  -َصلَّى َّللاَّ أَنَّ الصَّ

؟ ََّل  بِيِّ ِد ْبِن ِسيِريَن أَنَّهُ َكاَن إَذا ُسئَِل َعْن َذبِيَحِة اْلَمْرأَِة، َوالصَّ َحتَّى يَْبلَُغ.. َعْن ُمَحمَّ
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:  يَقُوُل فِيِهَما َشْيئًّا. َوبِاْلَمْنعِ  ِمْنهَُما يَقُوُل أَبُو ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابُنَا. َوأَبَاَحهَا: النََّخِعيُّ

، َواْلَحَسُن، َوَعطَاٌء، َوطَاُوٌس، َوُمَجاِهٌد ، )و(قَْد َوافَقُونَا أَنَّ إْنَكاَحهُ لَِولِيَّتِِه،  ْعبِيُّ َوالشَّ

 يَُجوُز، َوأَنَّهُ ََّل تَْلَزُمهُ َصََلةٌ، َوََّل َصْوٌم، َوََّل َونَِكاَحهُ، َوبَْيَعهُ، َواْبتِيَاَعهُ، َوتَْوِكيلَهُ: ََّل 

هُ َعْن َغْيِرِه فَِمْن أَْيَن أََجاُزوا َذبِيَحتَهُ؟ ، ِْلَنَّهُ َغْيُر ُمَخاطٍَب بَِذلَِك َوََّل يُْجِزي َحجُّ  َحجٌّ

اهُ أََحُدُهَما بَِغْيِر إذْ   7773ِن اآْلَخِر[م]َمْسأَلَةٌ َحيََواٍن بَْيَن اْثنَْيِن فََذكَّ

ا فََذكَّاهُ أََحُدهَُما بَِغْيِر إْذِن اآْلَخِر، فَهَُو َمْيتَةٌ ََّل يَِحلُّ أَكْ  لُهُ، َوُكلُّ َحيََواٍن بَْيَن اْثنَْيِن فََصاِعدًّ

ا فِي َحيََواٍن ِمْثلِِه، فَإِْن لَْم يُوَجْد أَْصَلًّ  تِِه ُمَشاعًّ فَقِيَمتُهُ، إَّلَّ َويَْضَمُن لَِشِريِكِه ِمْثَل ِحصَّ

 أَْن يََرى بِِه َمْوتًّا أَْو تَْعظُُم ُمْؤنَتُهُ فَيَِضيُع، فَلَهُ تَْذِكيَتُهُ ِحينَئٍِذ، َوهَُو َحََلٌل لَِما َذَكْرنَا ِمنْ 

ِ تََعالَى أَْكَل أَْمَوالِنَا بِاْلبَاِطِل. وقَْوله تََعالَى: }َوَّل تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِّل  َعلَْيهَا{ تَْحِريِم َّللاَّ

 [ فَهَُو ُمتََعدٍّ فِي َذْبِحِه..٥٣١]اْلنعام: 

 َوهَُو قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِنَا.

 ٥٠٣١م]َمْسأَلَةٌ أََمَر أَْهلَهُ بِتَْذِكيَِة َما َشاُءوا ِمْن َحيََوانِِه أَْو َما اْحتَاُجوا إلَْيِه[

أَْو َوِكيلَهُ، أَْو َخاِدَمهُ بِتَْذِكيَِة َما َشاُءوا ِمْن َحيََوانِِه، أَْو َمْسأَلَةٌ: َوَمْن أََمَر أَْهلَهُ،  - ٥٠٣١

َما اْحتَاُجوا إلَْيِه فِي َحْضَرتِِه، أَْو َمِغيبِِه َجاَز َذلَِك، َوِهَي َذَكاةٌ َصِحيَحةٌ ِْلَنَّهُ بِإِْذنِِه َكاَن 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -لَِك فِي َماِل نَْفِسِه َولَهُ ذَ  -َذلَِك، َولَْم يَتََعدَّ اْلُمَذكِّي ِحينَئٍِذ   َوبِاّلَِلَّ

 7777]َمْسأَلَةٌ َكْسُر قَفَا الذَّبِيَحِة َحتَّى تَُموَت[م

َكاِة فَقَْد  - ٥٠٣٥ بِيَحِة َحتَّى تَُموَت فَإِْن فََعَل بَْعَد تََماِم الذَّ َمْسأَلَةٌ: َوََّل يَِحلُّ َكْسُر قَفَا الذَّ

يَْحُرْم أَْكلُهَا بَِذلَِك، ِْلَنَّهُ لَْم يُِرْح َذبِيَحتَهُ، إْذ َكَسَر ُعنُقَهَا، َولَْم يَْحُرْم أَْكلُهَا، َعَصى َولَْم 

ْت َذَكاتُهَا فَقَْد َحلَّ أَْكلُهَا بَِذلَِك إَذا َماتَْت.  ِْلَنَّهُ إَذا تَمَّ

ا َذكَّاهُ ُمْسلٌِم فَاِسٌق أَ  [م]َمْسأَلَةٌ َما َغاَب َعنَّا ِممَّ  7777ْو َجاِهٌل أَْو ِكتَابِيٌّ

ينَا  ا َذكَّاهُ ُمْسلٌِم فَاِسٌق، أَْو َجاِهٌل، أَْو ِكتَابِيٌّ فََحََلٌل أَْكلُهُ لَِما ُروِّ  ⬇⬇َوُكلُّ َما َغاَب َعنَّا ِممَّ

 -األحاديث واآلثار:

ا قَالُوا لِلنَّبِيِّ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■ِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ قَْومًّ ا  -َصلَّى َّللاَّ إنَّ قَْومًّ

ِ َعلَْيِه أَْم ََّل؟ فَقَاَل  َ أَْنتُْم -َعلَْيِه السَََّلُم  -يَأْتُونَنَا بِاللَّْحِم ََّل نَْدِري أََذَكُروا اْسَم َّللاَّ وا َّللاَّ : َسمُّ

  « .َوُكلُوا، قَالَْت َعائَِشةُ: َوَكانُوا َحِديثِي َعْهٍد بُِكْفرٍ 

« اْجتَِهُدوا إيَمانَهُْم َوُكلُوا»قَاَل  -َُ َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن أَبِيِه أَنه َعلَْيِه السَََّلُم 

 )ضعيف مرسل(

 7776]َمْسأَلَةٌ َما تََردَّى إَذا أُْدِرَك َوفِيِه َشْيٌء ِمْن اْلَحيَاِة فَُذبَِح[م

طََحهُ نَاِطٌح، أَْو اْنَخنََق فَاْنتَثََر ِدَماُغهُ، أَْو اْنقََرَض َوُكلُّ َما تََردَّى أَْو أََصابَهُ َسبٌُع أَْو نَ 

ُمْصَرانُهُ، أَْو اْنقَطََع نَُخاُعهُ، أَْو اْنتََشَرْت َحْشَوتُهُ فَأُْدِرَك َوفِيِه َشْيٌء ِمْن اْلَحيَاِة فَُذبَِح أَْو 

َم تََعالَى َما َماتَ -نُِحَر  : قَْوله تََعالَى: }إَِّل -ِمْن ُكلِّ َذلَِك. بُْرهَانُهُ  : َحلَّ أَْكلُهُ، َوإِنََّما َحرَّ

[ فَاْستَْثنَى ِمْن َذلَِك ُكلِِّه َما أُْدِرَكْت َذَكاتُهُ، َوََّل نُبَالِي ِمْن أَيِِّهَما ٢َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة: 

َ تََعالَى لَْم يَْشتَِرْط َذلَِك بَْل أَبَاَح َما بُُع  َماَت قَْبُل، ِْلَنَّ َّللاَّ َذكَّْينَا قَْبَل اْلَمْوِت، فَلَْو قَطََع السَّ

َحْلقَهَا نُِحَرْت َوَحلَّ أَْكلُهَا، َولَْو بَقَِي فِي اْلَحْلِق َمْوِضٌع يُْذبَُح فِيِه ُذبَِحْت َوَحلَّ أَْكلُهَا.. 
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ا َمْن قَاَل: يُْنظَُر ِمْن أَيِّ اْْلَْمَرْيِن َماَت قَْبُل  ٌد، ِْلَنَّهُ ََّل يُْقَدُر فِيِه َعلَى فَقَْوٌل فَاسِ  -َوأَمَّ

ُ تََعالَى، ثُمَّ َرمَ  ْن َذبََح، أَْو نََحَر َكَما أََمَر َّللاَّ ى بُْرهَاٍن ِمْن قُْرآٍن، َوََّل ِمْن ُسنٍَّة، َونَْسأَلُهُ َعمَّ

بِيَحِة، أَْو النَِّحيَرِة، بَْعَد تََماِم الذََّكاةِ  ا، َوَشَدَخ َرْأَس الذَّ فََماتَْت لِْلَوْقِت أَتُْؤَكُل أَْم  َراٍم َحَجرًّ

َي، ثُمَّ ََّل  ا ُذكِّ ََّل؟ فَِمْن قَْولِِهْم: نََعْم، فََصحَّ أَنَّ اْلُمَراَعى إنََّما هَُو َما َجاَء بِِه النَّصُّ ِممَّ

َ تََعالَى لَْم يَْشتَ  َكاِة أَْم ِمْن َغْيِرهَا؟ ِْلَنَّ َّللاَّ ا َماَت أَِمْن الذَّ ِرْط لَنَا َذلَِك }َوَما َكاَن نُبَالِي ِممَّ

  َربَُّك نَِسي ًّا{..

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:سعيد بن جبير وقتادة وهى رواية ابن وهب عن مالك.■

 -األحاديث واآلثار:

ةَ َمْولَى َعقِيِل ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ َوَجَد َشاةًّ لَهُْم تَُموُت فََذبََحهَ ■  َكْت َعْن أَبِي ُمرَّ ا فَتََحرَّ

ُك؛ فََسأَْلت أَبَا هَُرْيَرةَ؟ فَقَاَل: ُكْلهَا إَذا  فََسأَْلت َزْيَد ْبَن ثَابٍِت؟ فَقَاَل: إنَّ اْلَمْيتَةَ ََّل تَتََحرَّ

َكْت قَائَِمةًّ ِمْن قََوائِمهَا.  طََرفَْت َعْينُهَا، أَْو تََحرَّ

ٍد َعْن أَبِيِه أَنَّ عَ ■  لِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب قَاَل: إَذا َضَربَْت بِِرْجلِهَا أَْو َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ

.  َذنَبِهَا أَْو طََرفَْت بَِعْينِهَا فَِهَي َذِكيٌّ

يَةَ، َوالنَِّطيَحةَ، ■  ْعبِيِّ َعْن اْلَحاِرِث َعْن َعلِيٍّ قَاَل: إَذا َوَجَد اْلَمْوقُوَذةَ، َواْلُمتََردِّ َعْن الشَّ

بُ  هَا َوُكْل.َوَما أََصاَب السَّ  ُع: فََوَجْدَت تَْحِريَك يٍَد أَْو ِرْجٍل فََذكِّ

ْئُب َعلَى َشاٍة فَفََرى بَْطنَهَا فََسقَطَ ِمْنهُ َشْيٌء إلَى ■  َعْن أَبِي َطْلَحةَ اْْلََسِديِّ قَاَل: َعَدا الذِّ

ى اْْلَْرِض فَََل تَأُْكْلهُ، َوأََمَرهُ اْْلَْرِض، فََسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس؟ فَقَاَل: اُْنظُْر َما َسقََط ِمْنهَا إلَ 

يَهَا فَيَأُْكلَهَا.   أَْن يَُذكِّ

أَنَّ اْبَن أَِخي َمْسُروٍق َسأََل اْبَن ُعَمَر َعْن َصْيِد اْلَمنَاِجِل؟ فَقَاَل: إنَّهُ يَبِيُن ِمْنهُ الشَّْيُء ■ 

ا َما أَبَاَن ِمْنهُ َوهُ   َوُكْل َما ِسَوى َذلَِك. -َو َحيٌّ فَََل تَأُْكْل َوهَُو َحيٌّ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: أَمَّ

ْيِد[   ]ِكتَاُب الصَّ
[م  7777]َمْسأَلَةٌ َما َشَرَد فَلَْم يُْقَدْر َعلَْيِه ِمْن َحيََواِن اْلبَرِّ

ا ََّل  -َوْحِشيِِّه َوأَنِيِسِه  -َما َشَرَد فَلَْم يُْقَدْر َعلَْيِه ِمْن َحيََواِن اْلبَرِّ ُكلِِّه  تَُحاِش َشْيئًّا، ََّل طَائِرًّ

ْمِح، أَْو َعَمَل السَّهْ  ا يَِحلُّ أَْكلُهُ فَإِنَّ َذَكاتَهُ أَْن يُْرَمى بَِما يَْعَمُل َعَمَل الرُّ ِم، َوََّل َذا أَْربٍَع ِممَّ

يِن َحاَشا َما َذَكْرنَا أَنَّهُ ََّل تَِحلُّ التَّْذكِ  كِّ يَةُ بِِه، فَإِْن أُِصيَب أَْو َعَمَل السَّْيِف، أَْو َعَمَل السِّ

ِت بَِذلَِك، فََماَت قَْبَل أَْن تُْدَرَك َذَكاتُهُ فَأَْكلُهُ َحََلٌل، فَإِْن أُْدِرَك َحي ًّا إَّلَّ أَنَّهُ فِي َسبِيِل اْلَموْ 

ِريِع فَإِْن ُذبَِح، أَْو نُِحَر فََحَسٌن، َوإَِّلَّ فَََل بَأَْس بِأَْكلِِه، َوإِْن َكاَن ََّل يَ  ا لَْم السَّ ُموُت َسِريعًّ

يَِحلَّ أَْكلُهُ إَّلَّ بَِذْبٍح أَْو نَْحٍر، أَْو بِأَْن يُْرَسَل َعلَْيِه َسبٌُع ِمْن ِسبَاِع الطَّْيِر، أَْو َذَواِت 

 اْْلَْربَِع، ََّل َذَكاةَ لَهُ إَّلَّ بِأََحِد هََذْيِن اْلَوْجهَْيِن .

 -أقوال الفقهاء:

بما يعمل عمل السكين فيخرق كالسهم والرماح  قول المؤلف بعدم جواز الصيد إَّل■
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 هو قول:

، َوأَبي ُسلَْيَماَن.  أَبي َحنِيفَةَ، َوَمالِك، َوالشَّافِِعي 

َي يأُكْل ■ كل َوْحِشيٍَّة قتلت بَِحَجٍر، أَْو بَِخَشبٍَة، أَْو بِبُْنُدقٍَة تأكل َوإَِذا َرَمي فَنَِسي أَْن يَسمِّ

(أيضا.)سعيد بن المسيب َوهَُو قَ   ْوُل َمْكُحوٍل، َواْْلَْوَزاِعيِّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا َرَمْيَت »قَاَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« بِاْلِمْعَراِض فََخَرَق فَُكْلهُ، َوإِْن أََصاَب بَِعْرِضِه فَََل تَأُْكْلهُ 

ِ »َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ َعْن اْلِمْعَراِض؟  -َصلَّى َّللاَّ

ِه فَُكْل َوإَِذا أََصاَب بَِعْرِضِه فَقَتََل فَإِنَّهُ َوقِيٌذ فَََل تَأُْكلْ   صحيح(«)فَقَاَل: إَذا أََصاَب بَِحدِّ

ِ عن أَبَي ثَْعلَبَةَ الْ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُخَشنِيَّ يَقُوُل: قَاَل لِي َرُسوُل َّللاَّ ا َما -َصلَّى َّللاَّ : َوأَمَّ

ِ َعلَْيِه َوُكلْ   صحيح(«)َذَكْرَت ِمْن أَنََّك بِأَْرِض َصْيٍد فََما أََصْبَت بِقَْوِسَك فَاْذُكْر اْسَم َّللاَّ

يد بالحجر وأشباهه: َوََّل قال المؤلف ردا على من استدل بالحديث على جواز الص

ْيِن، ِْلَنَّ َحِديَث َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم الَِّذي َذَكْرنَا فََرَض أَْن يَُضاَف  ةَ لَهُْم فِي هََذْيِن النَّصَّ ُحجَّ

. .  إلَْيِهَما فَيُْستَْثنَى ِمْنهَُما َما اْستَْثنَى فِيِه، فَإِنَّهُ ََّل يَِحلُّ تَْرُك نَصٍّ لِنَصٍّ

ِ فَُكْل.َعْن َعمَّ ■   اِر ْبِن يَاِسٍر قَاَل: إَذا َرَمْيت بِاْلَحَجِر أَْو اْلبُْنُدقَِة ثُمَّ َذَكْرَت اْسَم َّللاَّ

ا َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ  ينَاهُ أَْيضًّ ْرَداِء، َوفََضالَةَ ْبِن  -قال المؤلف: َوُروِّ َوهَُو قَْوُل أَبِي الدَّ

  ُعبَْيٍد، َواْبِن ُعَمَر.

ِزرِّ ْبِن ُحبَْيٍش قَاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يَقُوُل: ََّل يَْحِذفَنَّ أََحُدُكْم اْْلَْرنََب َعْن ■ 

َماُح. : النَّْبُل، َوالرِّ   بَِعَصاهُ أَْو بَِحَجٍر، ثُمَّ يَأُْكلُهَا َوْليَُذكِّ لَُكْم اْْلََسلُّ

َ تَعَ  ْيِد[م]َمْسأَلَةٌ أَْكُل َما لَْم يَُسمِّ َّللاَّ ا قُتَِل ِمْن الصَّ  7777الَى َعلَْيِه ِممَّ

ْيِد، َوُكلُّ َمْن قُلْ  نَا: : َوُكلُّ َما َذَكْرنَا أَنَّهُ ََّل يَُجوُز التَّْذِكيَةُ بِِه فَََل يَِحلُّ َما قُتَِل بِِه ِمْن الصَّ

، إنَّهُ ََّل يَِحلُّ أَْكُل َما َذبََح أَْو نََحَر لَْم يَِحلَّ أَْكُل َما قَتَ  بِيِّ ْيِد َكَغْيِر اْلِكتَابِيِّ َوالصَّ َل ِمْن الصَّ

. َوُكلُّ َمْن قُْلنَا: إنَّهُ يَِحلُّ أَْكُل َما َذبََح أَْو نََحَر أُِكلَ   َما َوَمْن تََصيََّد بِآلٍَة َمأُْخوَذٍة بَِغْيِر َحقٍّ

، َواْلَمْرأَِة، َواْلَعْبِد، وَ  ْيِد َكاْلِكتَابِيِّ َ تََعالَى قَتََل ِمْن الصَّ َغْيِرِهْم، َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما لَْم يَُسمِّ َّللاَّ

ْيَد َذَكاةٌ، َوقَْد َذَكْرنَا بُْرهَاَن َذلِكَ  ْيِد بَِعْمٍد، أَْو بِنِْسيَاٍن ِْلَنَّ الصَّ ا قُتَِل ِمْن الصَّ : - َعلَْيِه ِممَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن. َوَكِرهَ بَْعُض النَّاِس أَْكَل َما فِي َكََلِمنَا فِي ِكتَاِب التَّْذِكيَِة آنِفًّا َواْلَحْمُد  ّلِِلَّ

ْيِد  ُ تََعالَى لَنَا َما َذكَّْوا  -قَتَلَهُ اْلِكتَابِيُّوَن ِمْن الصَّ ْيَد َذَكاةٌ، َوقَْد أَبَاَح َّللاَّ َوهََذا بَاِطٌل ِْلَنَّ الصَّ

ِ َولَْم يَُخصَّ َذبِيَحةًّ ِمْن نَِحيَرٍة ِمْن َصْيٍد }وَ  هُوا بِقَْوِل َّللاَّ َما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{.. فَإِْن َموَّ

ْيتُْم{ ٢١تََعالَى: }تَنَالُهُ أَْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم{ ]المائدة:  [ . قُْلنَا: َوقَْد قَاَل تََعالَى: }إَِّل َما َذكَّ

ا، َوإِ ٢]المائدة:  ُموا بِهَِذِه اآْليَِة أَْكَل َما َذبَُحوا إذًّ َّلَّ فَقَْد تَنَاقَْضتُْم وقَْوله تََعالَى: [ فََحرَّ

[ َزائٌِد َعلَى َما فِي هَاتَْيِن اآْليَتَْيِن.. ٥}َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْم{ ]المائدة: 

َ تََعالَى فَإِنَّ  َما يَْعنِي بِِه اْلَمِسيَح، َوقَاَل بَْعُض النَّاِس: قَْد َعلِْمنَا أَنَّ النَّْصَرانِيَّ إَذا َسمَّى َّللاَّ

ُ تََعالَى  -فََسَواٌء أَْعلََن بِاْسِم اْلَمِسيِح أَْو لَْم يُْعلِْن  َوهََذا بَاِطٌل، ِْلَنَّنَا إنََّما نَْتبَُع َما أََمَرنَا َّللاَّ

ُ تََعالَى: }َوَّل تَأُْكلُو ِ بِِه، َوََّل نَْعتَِرُض َعلَْيِه بِآَرائِنَا. َوقَْد قَاَل َّللاَّ ا لَْم يُْذَكِر اْسُم َّللاَّ ا ِممَّ
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ُ تََعالَى ٥٢٥َعلَْيِه{ ]اْلنعام:  فَِة الَّتِي أَبَاَح َّللاَّ َ تََعالَى فَقَْد أَتَى بِالصِّ [ فََحْسبُنَا إَذا َسمَّى َّللاَّ

َ تََعالَى لَْم يَأُْمْرنَ   ا بُِمَراَعاِة نِيَّتِِه اْلَخبِيثَِة..لَنَا بِهَا أَْكَل َما َذكَّى َوََّل نُبَالِي َما َعنَى، ِْلَنَّ َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي َحنِيفَةَ ■ ، َوالثَّْوِريِّ قول المؤلف هو قول: َعطَاٍء، َواللَّْيِث، َواْْلَْوَزاِعيِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَْصَحابِِهْم.   َوالشَّافِِعيِّ

 يكره اكل ما صاده الكتابي.)مالك(■

 7767ُت تَْسِميَِة الذَّابِِح[م]َمْسأَلَةٌ َوقْ 

ِل َوْضِع َما يَْذبَُح بِِه أَْو يَْنَحُر فِي  َكاِة ِهَي َمَع أَوَّ َ تََعالَى فِي الذَّ َوَوْقُت تَْسِميَِة الذَّابِِح َّللاَّ

ْميَِة  ِل إْرَساِل الرَّ ْيِد َمَع أَوَّ ْربَِة، اْلِجْلِد قَْبَل اْلقَْطِع َوََّل بُدَّ. َوَوْقتُهَا فِي الصَّ ِل الضَّ أَْو َمَع أَوَّ

َكاِة فَإَِذا  ِل إْرَساِل اْلَجاِرِح ََّل تُْجِزي قَْبَل َذلَِك َوََّل بَْعَدهُ، ِْلَنَّ هَِذِه َمبَاِدُئ الذَّ أَْو َمَع أَوَّ

َما أُِمَر، َوإَِذا َكاَن َشَرَع فِيهَا قَْبَل التَّْسِميَِة فَقَْد َمَضى ِمْنهَا َشْيٌء قَْبَل التَّْسِميَِة فَلَْم يَُذكِّ كَ 

َكاةُ َمَع التَّْسِميَِة َكَما أُِمَر، ُروِع فِي التَّْذِكيَِة ُمْهلَةٌ فَلَْم تَُكْن الذَّ فَلَْم  بَْيَن التَّْسِميَِة َوبَْيَن الشُّ

َق بَْينَهَُما بِطَْرفَِة يَُذكِّ َكَما أُِمَر. َوََّل فَْرَق بَْيَن قَلِيِل اْلُمْهلَِة َوبَْيَن َكثِيِرهَا، َولَْو َجاَز أَ  ْن يُفَرَّ

َق بَْينَهَُما بِطَْرفَتَْيِن َوثَََلٍث إلَى أَْن يَْبلَُغ اْْلَْمُر إلَى اْلَعامِّ َوأَْكثََر.  َعْيٍن َجاَز أَْن يُفَرَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم قَاَل: قَاَل ]لِي[ ، َرُسوُل َّللاَّ إَذا » - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا َوفِيِه َوإِْن َرَمْيَت َسْهَمَك فَاْذُكْر اسْ  ِ ثُمَّ َذَكَر َكََلمًّ َم أَْرَسْلَت َكْلبََك اْلُمَعلََّم فَاْذُكْر اْسَم َّللاَّ

 ِ  )صحيح(« َّللاَّ

ا َوَدِخيَلًّ َوَربِيطًّا بِالنَّهََرْينِ ■  ِ عن َعِديَّ ْبَن َحاتٍِم َوَكاَن لِي َجارًّ  -، أَنَّهُ َسأََل َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  أُْرِسُل َكْلبِي فَأَِجُد َمَع َكْلبِي آَخَر قَْد أََخَذ ََّل أَْدِري أَيُّهَُما »فَقَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ْيَت َعلَى َكْلبَِك َولَْم تَُسمِّ َعلَى َغْيِرهِ   حيح(ص«)أََخَذ؟ قَاَل: فَََل تَأُْكْل إنََّما َسمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال المؤلف: فَلَْم يَْجَعْل النَّبِيُّ  ْرَساَل، إَّلَّ َمَع التَّْسِميَِة بََِل  -َصلَّى َّللاَّ اْْلِ

َم أَْكُل َما لَْم يَُسمِّ َعلَْيِه.  ُمْهلٍَة، َوَحرَّ

ِ ْبَن اْلَحَكِم اْلبَلَِويَّ أَْخبََرهُ أَنَّهُ َسأَلَ ■  ْيِد  أَنَّ َعْبَد َّللاَّ اْبَن َعبَّاٍس؟ فَقَاَل: إنِّي أَْخُرُج إلَى الصَّ

ُل فِي َرْميِِه قَْبَل أَْن أَْذُكرَ  ْيُد َحثِيثًّا فَأَُعجِّ ِ ِحيَن أَْخُرُج فَُربََّما َمرَّ بِي الصَّ  فَأَْذُكُر اْسَم َّللاَّ

ِ تََعالَى؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: إَذا َخَرْجَت قَانِصًّ  ِ اْسَم َّللاَّ ا ََّل تُِريُد إَّلَّ َذلَِك فََذَكْرَت اْسَم َّللاَّ

ِ ْبِن  -ِحيَن تَْخُرُج فَإِنَّ َذلَِك يَْكفِيك.)ضعيف() اْبِن لَِهيَعةَ َوهَُو َساقِطٌ  ثُمَّ َعْن َعْبِد َّللاَّ

 اْلَحَكِم اْلبَلَِويِّ َوهَُو َمْجهُوٌل(

ْيد فَأُدْ   7767ِرَكْت فِيِه بَقِيَّةٌ ِمْن اْلَحيَاِة[م]َمْسأَلَةٌ َما ُضِرَب بَِحَجٍر ِمْن الصَّ

 ، يٌّ أَْو طَائٌِر َكَذلَِك، أَْو َوثَنِيٌّ َوُكلُّ َما ُضِرَب بَِحَجٍر، أَْو ُعوٍد، أَْو فََرى َمقَاتِلَهُ َسبٌُع بَرِّ

َ تََعالَى فَأُْدِرَكْت فِيِه بَقِيَّةٌ ِمْن اْلَحيَاِة ُذكِّيَ  ْبِح أَْو النَّْحِر، َوَحلَّ أَْكلُهُ،  أَْو َمْن لَْم يَُسمِّ َّللاَّ بِالذَّ

ا قَاَل فِيِه تََعالَى }إَِّل َما َذكَّْيتُْم{ ]المائدة:   [..٢ِْلَنَّهُ ِممَّ

 7762]َمْسأَلَةٌ َوَضَع اْثنَاِن أَْيِديَُهَما َعلَى َشْفَرٍة فََذكَّيَا بَِها َحيََوانًا[م

ا أَْيِديَهُْم َعلَى َشْفَرٍة، أَْو ُرْمٍح فََذكَّْوا بِِه َحيََوانًّا بِأَْمِر َمالِِكِه  فَلَْو َوَضَع اْثنَاِن فََصاِعدًّ
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 َ ا َوَسمَّى َّللاَّ َ تََعالَى أََحُدهُْم أَْو ُكلُّهُْم فَهَُو َحََلٌل. َوَكَذلَِك، لَْو َرَمى َجَماَعةٌ ِسهَامًّ  َوَسمَّى َّللاَّ

ا فَأَْكلُهُ َحََلٌل َوهَُو بَْينَهُْم إَذا أََصابَْت ِسهَاُمهُْم َمْقتَلَهُ  تََعالَى أََحُدهُْم أَْو ُكلُّهُْم فَأََصابُوا َصْيدًّ

َ تََعالَى َجِميُعهُْم َوإَِذا لَْم يُِصْب أََحُدهُْم َمْقتَلَهُ، فَََل َحقَّ لَهُ فِيِه، فَإِْن َكاَن الَِّذي لَ  ْم َسمَّى َّللاَّ

َ  يُِصبْ  َ تََعالَى فَهَُو َمْيتَةٌ ََّل يَِحلُّ أَْكلُهُ فَإِْن لَْم يَُسمِّ َّللاَّ َمْقتَلَهُ هَُو َوْحَدهُ الَِّذي َسمَّى َّللاَّ

َ تََعالَى  ْن أََصاَب َمْقتَلَهُ فَََل َحقَّ لَهُ فِيِه، َوهَُو ُكلُّهُ الَِّذي َسمَّى َّللاَّ بِِخََلِف  -تََعالَى أََحٌد ِممَّ

ا اْلقَوْ  ْت َعلَْيِه فَهَُو َحََلٌل، فَأَمَّ ِل فِي اْلَمْقُدوِر َعلَْيِه اْلُمتََملَِّك، َوَذلَِك ِْلَنَّ التَّْسِميَةَ َصحَّ

ِه، لَِكْن جَ  ْيُد فَََل يُْملَُك إَّلَّ بِالتَّْذِكيَِة أَْو بِأَْن يُْقَدَر َعلَْيِه قَْبَل َمْوتِِه فَهََذا لَْم يَُذكِّ ْم َرَحهُ فَلَ الصَّ

ا اْلُمتََملَُّك قَْبَل أَْن يَُذكَّى فَهَُو ُمَذك ًّى بِتَْسِميَِة  يَْملِْكهُ َوإِنََّما َملََكهُ الَِّذي َذكَّاهُ بِالتَّْسِميَِة، َوأَمَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -َمْن َسمَّى، َواْلِمْلُك بَاٍق لَِمْن َسلََف لَهُ فِيِه ِمْلٌك َكَما َكاَن   َوبِاّلَِلَّ

 7763/7767َميِّتًا[م َمْسأَلَةٌ َرَمى َصْيًدا فَأََصابَهُ َوَغاَب َعْنهُ ثُمَّ َوَجَدهُ ]

، ثُمَّ َوَجَدهُ َميِّتًّا، فَإِْن َميََّز  ا أَْو أَْكثََر أَْو أَقَلَّ ا فَأََصابَهُ َوَغاَب َعْنهُ يَْومًّ َوَمْن َرَمى َصْيدًّ

َحلَّ لَهُ أَْكلُهُ َوإَِّلَّ فَََل يَِحلُّ لَهُ. َوَكَذلَِك لَْو َرَماهُ فَأََصابَهُ، ثُمَّ  َسْهَمهُ َوأَْيقََن أَنَّهُ أََصاَب َمْقتَلَهُ 

ا َسْهَمهُ َوأَْيقََن أَنَّهُ أََصاَب َمْقتَلَهُ َحلَّ لَهُ أَْكلُهُ   تََردَّى ِمْن َجبٍَل أَْو فِي َماٍء، فَإِْن َميََّز أَْيضًّ

أَْم لَْم يُْنتِْن، َوََّل يَِصحُّ اْْلَثَُر الَِّذي فِيِه فِي الَِّذي يُْدِرُك َصْيَدهُ بَْعَد  َوإَِّلَّ فَََل.. َوَسَواٌء أَْنتَنَ 

يَا »ثَََلٍث فَُكْلهُ َما لَْم يُْنتِْن، ِْلَنَّهُ ِمْن طَِريِق ُمَعاِويَةَ ْبِن َصالٍِح، َوََّل اْلَخبَُر الَِّذي فِيِه 

ِ أَْفتِنِي فِي قَْوِسي؟ قَ  َوإِْن  -اَل: ُكْل َما َردَّْت َعلَْيَك قَْوُسَك َذِكيٌّ َوَغْيُر َذِكيٍّ َرُسوَل َّللاَّ

ا َغْيَر َسْهِمكَ  -تََغيََّب َعْنَك  ِْلَنَّهُ ِمْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن « َما لَْم يَِضلَّ أَْو تَِجْد فِيِه أَثَرًّ

ا، َوََّل اْْلَثَُر الَِّذي فِيهِ  ِه ُمْسنَدًّ « . ُكْل َما أَْصَمْيَت َوََّل تَأُْكْل َما أَْنَمْيتَ » أَبِيِه َعْن َجدِّ

ْنَماُء أَْن يَْستَقِلَّ بَِسْهِمِه َحتَّى يَِغيَب َعْنهُ فَيَِجَدهُ بَْعَد ذَ  ْصَماِء أَْن تُْقِعَصهُ َواْْلِ لَِك َوتَْفِسيُر اْْلِ

ينَا تَْفِسيَرهُ َعنْ  -َميِّتًّا بِيَْوٍم أَْو نَْحِوِه  اْبِن َعبَّاٍس: ِْلَنَّ َراِوَي اْلُمْسنَِد فِي َذلَِك  َوهََكَذا ُروِّ

ُد ْبُن ُسلَْيَماَن ْبِن َمْسُموٍل   -َعْن َعْمِرو ْبِن تَِميٍم َعْن أَبِيِه  -َوهَُو ُمْنَكُر اْلَحِديِث  -ُمَحمَّ

ِ  أَنَّ »َوهَُو ُمْنَكُر اْلَحِديِث َوأَبُوهُ َمْجهُوٌل. َوََّل اْلَخبَُر الَِّذي فِيِه:  َرُجَلًّ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا فَتََغيََّب َعنِّي لَْيلَةًّ فَقَاَل  ِْلَنَّهُ « : إنَّ هََوامَّ اللَّْيِل َكثِيَرةٌ -َعلَْيِه السَََّلُم  -َرَمْيُت َصْيدًّ

 ُمْرَسٌل.

هُ لَْم يُِعْن َعلَى قَْتلِِه َدَوابُّ لَْو أَْعلَُم أَنَّ »قَاَل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوََّل اْلَخبَُر الَِّذي فِيِه أَنَّهُ 

ِْلَنَّهُ ُمْرَسٌل، َوفِيِه اْلَحاِرُث ْبُن نَْبهَاَن َوهَُو َضِعيٌف. َوََّل اْلَخبَُر « اْلُمَعاِر َْلََمْرتَُك بِأَْكلِهِ 

ْيِد، إَذا َغاَب َمْصَرُعهُ َعنْ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ »الَِّذي فِيِه  ِْلَنَّهُ « ك َكِرهَهُ قَاَل فِي الصَّ

 ُمْرَسٌل.

 -أقوال الفقهاء:

من رمى صيدا بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فَل تأكله.)طاوس وعكرمة ■

 والشعبي وعطاء(

ْيُد َواْلَكْلُب َوهَُو فِي طَلَبِِه فََوَجْدتَهُ َوقَْد قَتَلَهُ َجاَز أَْكلُهُ، فَلَْو تََرَك ■  إَذا تََواَرى َعْنك الصَّ

ْيَد َمْقتُوَّلًّ ال ُجُل اْلَكْلَب َواْشتََغَل بَِصََلٍة أَْو َعَمٍل َما ثُمَّ َرَجَع إلَى اْلَكْلِب فََوَجَد الصَّ رَّ

 َواْلَكْلُب ِعْنَدهُ ُكِرهَ أَْكلُهُ.)أبو حنيفة(
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ِجَراَحةٌ أََكلَهُ، فَإِْن بَاَت  إَذا أَْرَسَل َكْلبَهُ أَْو َسْهَمهُ فَأَْدَرَكهُ ِمْن يَْوِمِه فََوَجَدهُ َميِّتًّا َوفِيهِ ■ 

 َعْنهُ لَْم يَأُْكْلهُ. )مالك(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم َعْن النَّبِيِّ ■  إَذا َوقََعْت َرْميَتَُك فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َماٍء فََغِرَق فََماَت فَََل تَأُْكلْ 

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ فَقَاَل: إَذا َعَرْفَت  -َصلَّى َّللاَّ

ا لَِغْيِرِه فَُكلْ   )صحيح(« َسْهَمَك تَْعلَُم أَنَّهُ قَتَلَهُ لَْم تََر فِيِه أَثَرًّ

ِ أَ »أَنَّ ■  ْيَد فَيَْقتَفِي أَثََرهُ اْليَْوَمْيِن َعِديَّ ْبَن َحاتٍِم قَاَل يَا َرُسوَل َّللاَّ َحُدنَا يَْرِمي الصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوالثَََّلثَةَ، ثُمَّ يَِجُدهُ َميِّتًّا َوفِيِه َسْهُمهُ أَيَأُْكُل؟ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ نََعْم،  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)إْن َشاَء، أَْو قَاَل: يَأُْكُل إْن َشاءَ 

ِ َعْن عَ ■ » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِديِّ ْبِن َحاتٍِم َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ ؟ فَقُْلُت: يَْرِمي أََحُدنَا -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ْيَد فَيَِغيُب َعْنهُ لَْيلَةًّ أَْو لَْيلَتَْيِن فَيَِجُدهُ َوفِيِه َسْهُمهُ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -الصَّ َصلَّى َّللاَّ

ا َغْيَرهُ َوَعلِْمَت أَنَّ َسْهَمَك قَتَلَهُ فَُكْلهُ  -َوَسلََّم  « إَذا َوَجْدَت َسْهَمَك َولَْم تَِجْد فِيِه أَثَرًّ

 )صحيح(

ْيَد فََوَجَد فِيِه َسْهَمهُ ِمْن اْلَغِد قَاَل: لَْو أَْعلَُم أَنَّ َسْهَمك ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس فِيَمْن َرَمى الصَّ

يِه أَْو َغْيُرهُ.قَتَلَهُ َْلََمْرتُك بِأَكْ   لِِه، َولَِكنَّهُ لََعلَّهُ قَتَلَهُ تََردِّ

ا َوهَُو َعلَى َجبٍَل فََخرَّ فََماَت فَََل تَأُْكْلهُ فَإِنِّي ■  َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد إَذا َرَمى أََحُدُكْم طَائِرًّ

يِه أَْو َوقََع فِي َماٍء فََماَت فَََل تَأْ   ُكْلهُ، فَإِنِّي أََخاُف أَْن يَُكوَن قَتَلَهُ اْلَماُء.أََخاُف أَْن يَْقتُلَهُ تََردِّ

 7767]َمْسأَلَةٌ َرَمى َصْيًدا فَأََصابَهُ فََمنََعهُ ِمْن اْلَجْرِي[م

ا فَأََصابَهُ فََمنََعهُ َذلَِك اْْلَْمُر ِمْن اْلَجْرِي أَْو الطَّيََراِن َولَْم يُِصْب لَهُ َمْقتََلًّ  َوَمْن َرَمى َصْيدًّ

ا َعلَْيِه َغْيَر ُمْمتَنٍِع فََملََكهُ أَْو  أََصاَب فَهَُو لَهُ، َوََّل يَُكوُن لَِمْن أََخَذهُ ِْلَنَّهُ قَْد َجَعلَهُ َمْقُدورًّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بَِذلَِك   َوبِاّلَِلَّ

 7767]َمْسأَلَةٌ َرَمى َصْيًدا فَقَطََع ِمْنهُ ُعْضًوا فََماَت[م

ا  ا َوَمْن َرَمى َصْيدًّ ا، أَيَّ ُعْضٍو َكاَن فََماَت ِمْنهُ بِيَقِيٍن َمْوتًّا َسِريعًّ فَقَطََع ِمْنهُ ُعْضوًّ

َكاِة، أَْو بَِطيئًّا إَّلَّ أَنَّهُ لَْم يُْدِرْكهُ إَّلَّ َوقَْد َماَت، أَْو هَُو فِي أَْسبَاِب اْلَمْوتِ   َكَمْوِت َسائِِر الذَّ

ا َوأَْدَرَكهُ اْلَحاِضِر: أََكلَهُ ُكلَّهُ، َوأََكَل أَيْ  ا اْلُعْضَو اْلبَائَِن. فَلَْو لَْم يَُمْت ِمْنهُ َمْوتًّا َسِريعًّ ضًّ

يَّ َحي ًّا َوَكاَن يَِعيُش ِمْنهُ أَْكثََر ِمْن َعْيِش اْلُمَذكَّى، َذكَّاهُ َوأََكلَهُ، َولَْم يَأُْكْل اْلُعْضَو اْلبَائَِن، أَ 

َكاِة فَهَُو َذِكيٌّ ُكلُّهُ. فَلَْو لَْم يُْدِرْكهُ َحي ًّا فَهَُو َذِكيٌّ ُعْضٍو َكاَن؛ ِْلَنَّهُ إَذا َماَت ِمْنهُ َكمَ  ْوِت الذَّ

ا أََصابَهُ َوهَُو ُمَذك ًّى ُكلُّهُ، َوَما َكاَن بِِخََلِف َذلَِك فَهَُو َغْيُر ُمَذك ًّى، َوقَاَل   -َمتَى َماَت ِممَّ

يِه. َوإَِذا أُْدِرَك َحي ًّا فََذَكاتُهُ فَهََذا عُ « إَذا ُخِزَق فَُكلْ »، -َعلَْيِه السَََّلُم  ُموٌم ََّل يَُجوُز تََعدِّ

ا إَذا َوَجَدهُ فِي أَْسبَاِب اْلَمْوِت اْلَعاِجِل  َراَحِة. َوأَمَّ فَْرٌض ِْلَنَّهُ َمأُْموٌر بِإِْحَساِن اْلقِْتلَِة َواْْلِ

ْيَس إَراَحةًّ بَْل هَُو تَْعِذيٌب، َوهَُو بَْعُد ُمَذك ًّى، فَهَُو فَََل َمْعنَى لَِذْبِحِه ِحينَئٍِذ َوََّل لِنَْحِرِه ِْلَنَّهُ لَ 

  َحََلٌل.

 -أقوال الفقهاء:
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ا، فَإِْن َكانَْت إْحَداهَُما أَقَلَّ ِمْن اْْلُْخَرى، ■  فَإِْن َكانَْت إْن قَطََعهُ نِْصفَْيِن أََكَل النِّْصفَْيِن َمعًّ

ْأُس ِهَي  ْغَرى أُِكَل ِكْلتَاهَُما، َوإِْن َكانَْت الَّتِي فِيهَا الرَّ ْأِس ِهَي الصُّ اْلقِْطَعةُ الَّتِي فِي الرَّ

)  اْلُكْبَرى أُِكلَْت ِهَي َولَْم تُْؤَكْل اْْلُْخَرى. ) أَبُو َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوُسْفيَاُن، َواْْلَْوَزاِعيُّ

ا، َوإِْن قَطََع ِمْنهُ َما إْن قَطَ ■  َع ِمْنهُ َما يَُموُت بِِه َمْوَت اْلَمْنُحوِر أَْو اْلَمْذبُوِح أُِكََل َمعًّ

 يَِعيُش بَْعَدهُ َساَعةًّ فَأَْكثََر، ثُمَّ أَْدَرَكهُ فََذكَّاهُ أُِكَل، َحاَشا َما قُِطَع ِمْنهُ.)الشافعي(

 -اآلثار:

ْيَد فََغَدا َحي ًّا َوقَْد َسقََط ِمْنهُ ُعْضٌو، فَإِنَّهُ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َواْبِن عَ ■  بَّاٍس،ٍ: إَذا َرَمى الصَّ

 يُْؤَكُل َسائُِرهُ َحاَشا َذلَِك اْلُعْضِو، فَإِْن َماَت ِحيَن َذلَِك أُِكَل ُكلُّهُ 

َ تََعالَى َونََوى أَيََّها أََصاَب[  7766/7767م]َمْسأَلَةٌ َرَمى َجَماَعةَ َصْيٍد َوَسمَّى َّللاَّ

َ تََعالَى َونََوى أَيَّهَا أََصاَب، فَأَيُّهَا أََصاَب َحََلٌل لِقَْوِل  َوَمْن َرَمى َجَماَعةَ َصْيٍد، َوَسمَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل َّللاَّ ِه فَُكلْ »الَِّذي َذَكْرنَاهُ آنِفًّا  -َصلَّى َّللاَّ َوقَْولِِه « . إَذا أََصاَب بَِحدِّ

ا فَلَْم تَِجْد إَّلَّ أَثََر : »-َعلَْيِه السَََّلُم  - ِ فَإِْن َغاَب َعْنَك يَْومًّ إَذا َرَمْيَت َسْهَمَك فَاْذُكْر اْسَم َّللاَّ

ِ « َسْهِمَك فَُكلْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فََعمَّ َرُسوُل َّللاَّ ا ِمْن  -َصلَّى َّللاَّ َولَْم يَُخصَّ أَْن يَْقِصَد َصْيدًّ

 - ٥٠١٨[ ٣١لَِة بَِعْينِِه }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم: اْلُجمْ 

ا بَِعْينِِه فَإِْن أََصابَهُ فَهَُو َحََلٌل، َوإِْن أََصاَب َغْيَرهُ فَإِْن أَْدَرَك َذَكاتَ  هُ فَلَْو لَْم يَْنِو إَّلَّ َواِحدًّ

َ تََعالَى َولَْم يَْنِو فَهَُو َحََلٌل، فَإِْن لَْم يُْدِرْك َذَكاتَهُ لَْم يَِحلَّ أَكْ  لُهُ. َوَكَذلَِك لَْو َرَمى َوَسمَّى َّللاَّ

ا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ إَّلَّ أَْن يُْدِرَك َذَكاتَهُ. َوَكَذلَِك لَْو أََراَد َذْبَح َحيََواٍن  ا فَأََصاَب َصْيدًّ َصْيدًّ

ا إلَْيِه، ُمتََملٍَّك بَِعْينِِه فََذبََح َغْيَرهُ ُمْخِطئًّا لَْم يَِحلَّ أَكْ  َ تََعالَى َعلَْيِه قَاِصدًّ لُهُ ِْلَنَّهُ لَْم يَُسمِّ َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَْد قَاَل َرُسوُل َّللاَّ إنََّما اْْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما : »-َصلَّى َّللاَّ

 « .نََوى

َ تََعالَى فَقَتَلَهُ[]َمْسأَلَةٌ َرَمى َصْيًدا فَأَْثَخنَهُ ثُمَّ َرمَ   7767ماهُ فََسمَّى َّللاَّ

  َ ا َعلَْيِه، ثُمَّ َرَماهُ هَُو أَْو َغْيُرهُ فََسمَّى َّللاَّ ا فَأَْثَخنَهُ َوَجَعلَهُ َمْقُدورًّ  َولَْو أَنَّ اْمَرأًّ َرَمى َصْيدًّ

ْبِح أَْو تََعالَى فَقَتَلَهُ فَهَُو َمْيتَةٌ فَََل يَِحلُّ أَْكلُهُ، ِْلَنَّهُ إْذ قََدَر َعلَْيِه لَْم تَُكْن َذَكاتُهُ إَّلَّ بِالذَّ 

ِه َكَما أُِمَر، فَهَُو َغْيُر ُمَذك ًّى، َوَعلَى قَاتِلِِه إْن َكاَن َغْيَرهُ َضَماُن ِمْثلِِه لِلَّ  ِذي النَّْحِر، فَلَْم يَُذكِّ

ْثَخاِن َوُخُروِجِه َعْن اَِّلْمتِنَاِع، فَقَاتِلُهُ ُمْعتٍَد َعلَْيِه، َوقَ  ْد قَاَل أَْثَخنَهُ، ِْلَنَّهُ قَْد َملََكهُ بِاْْلِ

َولَْو َجَرَحهُ إَّلَّ أَنَّهُ   تََعالَى: }فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم{

 ُمْمتَنٌِع بَْعُد، فَهَُو لَِمْن أََخَذهُ، ِْلَنَّهُ ََّل يَْملُِكهُ إَّلَّ بِاْلُخُروِج َعْن اَِّلْمتِنَاِع..

ا أَْو ِحبَالَةً أَْو َحفََر ُزْبيَةً ]َمْسأَلَةٌ نَ  ْيِد[ َصَب فَّخً  7777/7777ملِلصَّ

ْيِد، فَُكلُّ َما َوقََع فِي َشْيٍء ِمْن  ا، أَْو ِحبَالَةًّ، أَْو َحفََر ُزْبيَةًّ ُكلُّ َذلَِك لِلصَّ َوَمْن نََصَب فَخ ًّ

ْيِد فََوقََع فِيهَا َصْيٌد فَهَُو لَِمْن  َذلَِك فَهَُو لَهُ َوََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد ِسَواهُ؛ فَإِْن نََصبَهَا لَِغْيِر الصَّ

ا قَْد َصاَدهُ َجاِرٌح أَْو فِيِه َرْميَةٌ قَْد َجَعْلته َغْيَر ُمْمتَنٍِع فَََل  أََخَذهُ. َوَكَذلَِك َمْن َوَجَد َصْيدًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -يَِحلُّ لَهُ أَْخُذهُ، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ إنََّما اْْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ : »-َم َصلَّى َّللاَّ
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َوَكَذلَِك َما َعشََّش فِي َشَجَرٍة أَْو ُجْدَراِن َداِرِه هَُو لَِمْن أََخَذهُ إَّلَّ أَْن « .. اْمِرٍئ َما نََوى

ْبيَِة، لَْم يَِحلَّ  ا.. فَلَْو َماَت فِي اْلِحبَالَِة، أَْو الزُّ أَْكلُهُ َسَواٌء َجَعَل هُنَالَِك َحِديَدةًّ يُْحِدَث لَهُ تََملُّكًّ

يَهُ بِِه ِمْن َرْمٍي أَْو قَْتِل َجاِرٍح،  أَْم لَْم يَْجَعْل، ِْلَنَّهُ لَْم يَْقِصْد تَْذِكيَتَهُ َكَما أُِمَر أَْن يَُذكِّ

  إَّلَّ بِنَصٍّ َوََّل نَصَّ فِي هََذا.َواْلَحيََواُن ُكلُّهُ َحَراٌم فِي َحاِل َحيَاتِِه، فَََل يَْنتَقُِل إلَى التَّْحلِيِل 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن اْلبَْهِزيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ْوَحاِء فَإَِذا ِحَماُر  -َصلَّى َّللاَّ َمرَّ بِالرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوْحٍش َعقِيٌر فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َدُعوهُ فَإِنَّهُ يُوِشُك أَْن يَأْتَِي : -َصلَّى َّللاَّ

ا َكاَن بِاْْلُثَايَِة إَذا ظَْبٌي َحاقٌِف فِي ِظلٍّ َوفِيِه َسْهٌم فَأََمَر  َصلَّى  -َصاِحبُهُ، ثُمَّ َمَضى فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   صحيح(«)َرُجَلًّ يَْثبُُت ِعْنَدهُ ََّل يَِريبُهُ أََحٌد ِمْن النَّاسِ  -َّللاَّ

وهُ  قال ا فََوقََع بَِحْضَرِة قَْوٍم فَلَْم يَُذكُّ المؤلف: َوهََذا يُْبِطُل قَْوَل أَبِي َحنِيفَةَ فِيَمْن َرَمى َصْيدًّ

لَْم يَأُْمْر بِتَْذِكيَِة َذلَِك الظَّْبِي َوتََرَكهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َحتَّى َماَت، فَهَُو َحَراٌم، ِْلَنَّهُ 

 لَِصاِحبِِه ..

ْحَمِن اْبِن أَِخي َمْسُروٍق ُحصَ ■  َسأََل اْبَن ُعَمَر َعْن َصْيِد اْلَمنَاِجِل؟  -ْيٌن هَُو اْبُن َعْبِد الرَّ

ا َما بَاَن ِمْنهُ َوهَُو َحيٌّ فَََل تَأُْكْل َوُكْل َما ِسَوى َذلَِك.  فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: أَمَّ

ْن َوَضَع ِمْنَجلَهُ فَيَُمرُّ بِِه طَائٌِر فَيَْقتُلُهُ؟ و َعْن َجابٍِر اْلُجْعفِيُّ قَاَل: َسأَْلُت الشَّعْ ■ بِيَّ َعمَّ

ا..وَعْن اْلَحَسِن أَنَّهُ َكاَن ََّل يََرى  -فََكِرهَ أَْكلَهُ  ِ فَلَْم يََر بِِه بَأْسًّ َوَسأَْلُت َعْنهُ َسالَِم ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ا.  بَأْسًّ

 7772ا أَْو ُمَذّكًى أَْو بَْعَض َصْيِد اْلَماِء[م]َمْسأَلَةٌ َملََك َحيََوانًا َوْحِشيًّا َحيًّ 

َوُكلُّ َمْن َملََك َحيََوانًّا َوْحِشي ًّا َحي ًّا أَْو ُمَذك ًّى أَْو بَْعَض َصْيِد اْلَماِء َكَذلَِك فَهَُو لَهُ َكَسائِِر 

َش َوَعاَد إلَى اْلبَرِّ أَْو اْلبَحْ  ِر فَهَُو بَاٍق َعلَى ِمْلِك َمالِِكِه َمالِِه بََِل ِخََلٍف، فَإِْن أَْفلََت َوتََوحَّ

نَاِث ِمْن َذلَِك  ا، َوََّل يَِحلُّ لِِسَواهُ إَّلَّ بِِطيِب نَْفِس َمالِِكِه، َوَكَذلَِك ُكلُّ َما تَنَاَسَل ِمْن اْْلِ أَبَدًّ

ِ تََعالَى: }َوَّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل.. ا. لِقَْوِل َّللاَّ وهذا قول جمهور الناس ، أَبَدًّ

َش فَهَُو لَِمْن أََخَذهُ  نَِّة،  -َوقَاَل َمالٌِك: إَذا تََوحَّ َوهََذا قَْوٌل بَيُِّن اْلفََساِد ُمَخالٌِف لِْلقُْرآِن، َوالسُّ

ْن َملََك َوْحِشي ًّا فَتَنَاَسَل ِعْنَدهُ ثُمَّ َشَرَد نَْسلُهَا؟ فَإِنْ  قَالُوا: يَْسقُطُ  َوالنَّظَِر.. َويَْسأَلُوَن َعمَّ

ِ تََعالَى  -ِمْلُكهُ َعْنهُ  ِل َخْلِق َّللاَّ لَِزَمهُْم َذلَِك فِي ُكلِّ َحيََواٍن فِي اْلَعالَِم، ِْلَنَّ َجِميَعهَا فِي أَوَّ

ُكلُّ َما َميََّز لَهَا َكانَْت َغْيَر ُمتََملََّكٍة ثُمَّ ُملَِّكْت َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي َحَماِم اْْلَْبَراِج، َوالنَّْحُل 

ا لَِما َذَكْرنَا. َوقَْوُل َمالٍِك الَِّذي َذَكْرنَا، َوقَْوُل اللَّْيِث: َمْن تََرَك دَ  ابَّتَهُ فَهَُو َونَْسلُهُ لَِمالِِكِه أَبَدًّ

ْن نُظََرائِِه: َوَكقَْوِل اللَّْيِث، أَْو َغْيِرِه مِ  -بَِمْضيََعٍة فَِهَي لَِمْن َوَجَدهَا ََّل تَُردُّ إلَى َصاِحبِهَا 

ا َغِرَق فِيهَا فَهَُو لَِمْن أََخَذهُ ََّل  ا ِممَّ فُِن فََرَمى اْلبَْحُر َمتَاعًّ َما َعِطَب فِي اْلبَْحِر ِمْن السُّ

 لَِصاِحبِِه، َولَْو قَاَمْت لَهُ بُِكلِّ َذلَِك بَيِّنَةُ َعْدٍل َوهَِذِه أَْقَواٌل فَاِسَدةٌ ظَاِهَرةُ اْلبُْطََلن.

 7773لَةٌ إْرَسال اْلَجاِرِح[م]َمْسأَ 

ا أَْو َغْيَر ُمَعلٍَّم  ا ُحْكُم إْرَساِل اْلَجاِرِح، فَََل يَْخلُو َذلَِك اْلَجاِرُح ِمْن أَْن يَُكوَن ُمَعلَّمًّ َوأَمَّ

َذا أََخَذ َوقَتََل َولَْم فَاْلُمَعلَُّم هَُو الَِّذي ََّل يَْنطَلُِق َحتَّى يُْطلِقَهُ َصاِحبُهُ، فَإَِذا أَْطلَقَهُ اْنطَلََق، َوإِ 

ا أَْطلَقَهُ َعلَْيِه َصاِحبُهُ َوذَ  ْيِد َشْيئًّا، ..فَهَُو ُمَعلٌَّم َحََلٌل أَْكُل َما قَتََل ِممَّ َكَر يَأُْكْل ِمْن َذلَِك الصَّ
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، أَْو بَِصْدٍم، ِ تََعالَى ِعْنَد إْطََلقِِه. َوَسَواٌء قَتَلَهُ بُِجْرٍح أَْو بَِرضٍّ أَْو بَِخْنٍق ُكلُّ َذلَِك  اْسَم َّللاَّ

ْيُد َحَراٌم ََّل يَِحلُّ أَْكُل َشْيٍء ِمْنهُ. َوَسَواءٌ   َحََلٌل. فَإِْن قَتَلَهُ َوأََكَل ِمْن لَْحِمِه َشْيئًّا فََذلَِك الصَّ

هُ ِمْن ِسبَاِع فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا اْلَكْلُب، َوَغْيُرهُ ِمْن ِسبَاِع َدَوابِّ اْْلَْربَِع، َواْلبَاِزي َوَغْيرُ 

ِ تََعالَى: }َوَما عَ  ا اْلفَْرُق بَْيَن اْلُمَعلَِّم َوَغْيِر اْلُمَعلَِّم فَهَُو قَْوُل َّللاَّ لَّْمتُْم الطَّْيِر َوََّل فَْرَق. فَأَمَّ

ا أَْمَسْكَن عَ  ُ فَُكلُوا ِممَّ ا َعلََّمُكُم َّللاَّ ا قَْولُنَا فِي ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِّبِيَن تَُعلُِّمونَهُنَّ ِممَّ لَْيُكْم{ َوأَمَّ

َ تََعالَى لَْم يُبِْح لَنَا َكَما َذَكْرنَا إَّلَّ َما أَْمَسَك َعلَْينَا َجَواِرُحنَا اْلُمَعلَّ  َمةُ، التَّْعلِيِم: فَإِنَّ َّللاَّ

ُروَرِة نَْدِري أَنَّ ِسبَاَع الطَّْيِر، َوَذَواَت اْْلَْربَِع تَْعلَُم التََّصيُّ  َد بِطَْبِعهَا ِْلَْنفُِسهَا َوبِالضَّ

َوَمَعاِشهَا فَََل بُدَّ ِمْن َشْيٍء َزائٍِد تَْعلَُمهُ لَْم تَُكْن تَْعلَُمهُ إَّلَّ أَْن تََعلَُّمهُ ََّل بُدَّ ِمْن هََذا 

ا َجَواُز أَْكِل َما قَتََل َكْيفََما قَتَ  ا َضُروَرةًّ، َوإَِّلَّ فَُكلُّ َجاِرٍح فَهَُو ُمَعلٌَّم.. َوأَمَّ َل فَإِنَّ قَْومًّ

، أَْو َغمٍّ  وا  -قَالُوا: ََّل يُْؤَكُل إَّلَّ َما َجَرَح ََّل َما قَتََل بَِخْنٍق، أَْو َصْدٍم، أَْو َرضٍّ َواْحتَجُّ

ِ تََعالَى: }ِمَن اْلَجَواِرِح{ ]المائدة:  : َوهََذا َجْهٌل ِمْنهُْم، ِْلَنَّ ١بِقَْوِل َّللاَّ [ . قَاَل َعلِيٌّ

ُ تََعالَى: }َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالنَّهَاِر{ ]اْلنعام: اْلَجاِرَح ا [ َوَحتَّى لَْو ٣٠ْلَكاِسُب قَاَل َّللاَّ

 َ ةٌ، ِْلَنَّ َّللاَّ ِ تََعالَى بِقَْولِِه: )اْلَجَواِرِح( ِمْن اْلِجَراِح لََما َكاَن لَهُْم فِيِه ُحجَّ َكاَن ُمَراُد َّللاَّ

اهُنَّ َجَواِرحَ  ، َولَْم يَقُْل تََعالَى: )ََّل تَأُْكلُوا إَّلَّ تََعالَى َسمَّ ، َوهُنَّ َجَواِرُح، َوقََواتُِل، بََِل َشكٍّ

ا تَْحِريُم أَْكِل  ا أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم{ .. َوأَمَّ ا َولَّْدَن فِيِه ِجَراَحةًّ( بَْل قَاَل تََعالَى: }فَُكلُوا ِممَّ ِممَّ

ْيِد إَذا أََكَل ِمْنهُ اْلَجاِرحُ  ا أَْمَسْكَن َعلَْيُكْم{ ]المائدة:  الصَّ ِ تََعالَى: }فَُكلُوا ِممَّ [ ١فَلِقَْوِل َّللاَّ

ُ تََعالَى َما أَْمَسْكَن فَقَْط َوََّل َما أَْمَسْكَن َعلَى أَْنفُِسِهنَّ بَْل َما أَْمَسْكَن َعلَيْ  نَا فَلَْم يُبِْح لَنَا َّللاَّ

ا  فَقَْط، َوبِاْلُمَشاهََدِة نَْدِري أَنَّهُ  إَذا أََكَل ِمْنهُ فََعلَى نَْفِسِه أَْمَسَك َولَهَا َصاَد فَهَُو َحَراٌم. َوأَْيضًّ

بُُع إَِّل مَ  يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّ ِ تََعالَى: }َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوَذةُ َواْلُمتََردِّ ا قَْوُل َّللاَّ

 بََِل ِخََلٍف.. [ َواْلَكْلُب َسبُعٌ ٢َذكَّْيتُْم{ ]المائدة: 

 -أقوال الفقهاء:

ٍة فَهَُو ُمَعلٌَّم يُْؤَكُل َما قَتََل بَْعَد تِْلَك ■  ةًّ بَْعَد َمرَّ إَذا أَْمَسَك َولَْم يَأُْكْل َوفََعَل َذلَِك َمرَّ

 اْلِمَراِر.)أبو حنيفة والشافعي(

اٍت فَهَُو ُمَعلٌَّم يُ ■  ابَِعِة َوََّل يُْؤَكُل َما إَذا أَْمَسَك َولَْم يَأُْكْل ثَََلَث َمرَّ ْؤَكُل َما قَتََل فِي الرَّ

اٍت.)أبو يوسف ومحمد بن الحسن(  قَتََل فِي تِْلَك الثَََّلِث َمرَّ

ةًّ فَهَُو ُمَعلٌَّم َويُْؤَكُل َما قَتََل فِي الثَّانِيَِة َوََّل يُْؤَكُل َما قَتََل فِي ■  إَذا أَْمَسَك فَلَْم يَأُْكْل َمرَّ

 بو سليمان(اْْلُولَى.)أ

ٍة يَْفَعُل َذلَِك يُْؤَكُل َما قَتََل.)أبو ثور وهو قول المؤلف(■  ُل َمرَّ  إَذا أَْمَسَك َولَْم يَأُْكْل فَأَوَّ

ا قَْوُل أَبِي ُسلَْيَماَن فَإِنَّهُ اْحتَجَّ بِأَنَّنَا لَْم نَْعلَْم أَنَّهُ ُمَعلٌَّم إَّلَّ بِتِْلَك الْ ⊙  فِْعلَةِ قال المؤلف: َوأَمَّ

ْم، إنَّهُ بِتِْلَك اْْلُولَى فَبِهَا َعلِْمنَا أَنَّهُ قَْد تََعلََّم فَهَُو فِي الثَّانِيَِة ُمَعلٌَّم يُْؤَكُل َما قَتََل. فَقُْلنَا: َصَدْقتُ 

ا، فَلَ  ا َصحَّ أَنَّهُ ُمَعلٌَّم بِتِْلَك اْلفِْعلَِة اْْلُولَى َعلِْمنَا أَنَّهُ ُمَعلٌَّم، َوََّل َشكَّ أَنَّهُ قَْبلَهَا لَْم يَُكْن ُمَعلَّمًّ مَّ

ةَ َوهَُو ُمَعلٌَّم ..فَإِْذ َصاَدهَا َوهَُو ُمَعلٌَّم فََحََلٌل أَكْ  ُل َما اْلفِْعلَِة َصحَّ يَقِينًّا أَنَّهُ َصاَد تِْلَك اْلَمرَّ

 َصاَد فِيهَا..

 يجوز أكل الصيد وإن أكل منه الكلب أو الجارح الذي أرسله.)مالك(■
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ِمْن َصْيِد اْلَكْلِب َوإِْن أََكَل ثُلُثَْيِه.)الزهري وربيعة واختلف فيه عن الحسن  يُْؤَكلَ ■ 

 وعطاء(

 يؤكل من صيد البازي وإن أكل.)أبو حنيفة(

َّل يؤكل الصيد إذا شرب الكلب أو الجارح من دمه.)الشعبي وسفيان الثوري وهو ■

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوَجِميِع  قول َأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 أَْصَحابِِهْم(

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا أَْرَسْلَت »قَاَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ َعلَْيِه فَُكْل، قُْلُت: َوإِْن قَتَْلَن؟ قَاَل: َوإِْن قَتَْلَن َما لَْم يُْشِرْكهَا َكْلبََك اْلُمَعلََّم َوَذَكْرَت اْسَم َّللاَّ

 صحيح(«)َكْلٌب لَْيَس َمَعهَا

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم قَاَل: َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ َعْن أَْخِذ  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ْمَسَك َعلَْيَك فَإِنَّ أَْخَذ اْلَكْلِب َذَكاةٌ اْلَكْلِب؟ فَقَاَل: ُكْل َما أَ 

ِ »َعْن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ َعْن َصْيِد  -َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« هُ أَْخُذهُ اْلَكْلِب؟ فَقَاَل: َما أَْمَسَك َعلَْيَك َولَْم يَأُْكْل ِمْنهُ فَُكْلهُ فَإِنَّ َذَكاتَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا أَْرَسْلَت »قَاَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ

ْيَت فَأََخَذ فَقَتََل فَأََكَل فَََل تَأُْكْل فَإِنََّما أَْمَسَك َعلَى نَْفِسهِ   صحيح(«)َكْلبََك َوَسمَّ

ِ  َعْن َعِديِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبِن َحاتٍِم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا أَْرَسْلَت »قَاَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َعلَْيِه، فَإِنْ  ِ َعلَْيِه فَإِْن أَْدَرْكتَهُ لَْم يَْقتُْل فَاْذبَْح َواْذُكْر اْسَم َّللاَّ  أَْدَرْكتَهُ َكْلبََك فَاْذُكْر اْسَم َّللاَّ

ا َولَْم يَأُْكْل فَُكْل فَقَْد أَْمَسَكهُ َعلَْيَك َوإِْن َوَجْدتَهُ قَْد أََكَل ِمْنهُ فَََل تَْطَعْم ِمْنهُ َشْيئًّا فَإِنَّمَ قَْد قَتََل 

 صحيح(«)أَْمَسَك َعلَى نَْفِسهِ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ أَْرَسْلَت َكْلبََك  إَذا: »-َصلَّى َّللاَّ

ِ فَُكْل َوإِْن أََكَل ِمْنهُ  فَهُ «)َوَذَكْرَت اْسَم َّللاَّ ضعيف() َداُود ْبِن ُعَمَر َوهَُو َضِعيٌف، َضعَّ

 أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل َوقَْد ُذِكَر بِاْلَكِذِب(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى  -أَنَّ النَّبِيَّ »عن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه ■ قَاَل ِْلَبِي  -َّللاَّ

ا أَْمَسْكَن َعلَْيَك، َوإِْن أََكَل ِمْنهُ ُكْل َما َردَّْت َعلَيْ  َك ثَْعلَبَةَ: إْن َكاَن لَك ِكََلٌب ُمَكلَّبَةٌ فَُكْل ِممَّ

 ضعيف(«)قَْوَسَك، َوإِْن تََغيََّب َعْنَك َما لَْم يَِضلَّ 

ِ إنَّا بِأَْرِض َصْيٍد َولَنَا ِكََلٌب نُْرِسلُهَا فَتَأُْخُذ  َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتِمٍ ■ » قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ْيَد؟ فَقَاَل  ا أَْمَسْكَن َعلَْيَك إَّلَّ أَْن يَُخالِطَهَا َكْلٌب ِمْن َغْيِرهَا؟ -َعلَْيِه السَََّلُم  -الصَّ : ُكْل ِممَّ

ِ َوإِْن قَتَلَتْ  ، قَاَل: َوإِْن قَتَلَْت، قُْلُت: َوإِْن أََكلَْت، قَاَل: َوإِْن قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

. َوقَْد َرَوى «)أََكلَتْ  ضعيف() فَأََحُد: طَِريقَْيِه ِمْن ِرَوايَِة َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َحبِيٍب اْْلَْنَدلُِسيِّ

اْلَحِديِث ، َواْْلُْخَرى: ِمْن  اْلَكِذَب اْلَمْحَض َعْن الثِّقَاِت َعْن أََسِد ْبِن ُموَسى َوهَُو ُمْنَكرُ 

 طَِريِق ِسَماِك ْبِن َحْرٍب َوهَُو يَْقبَُل التَّْلقِيَن َعْن ُمَريِّ ْبِن قَطَِري  َوهَُو َمْجهُوٌل(

ِ إنَّا  -َوهَُو ِمْن َسْعِد هَُذْيٍم  -َعْن أَبِي النُّْعَماِن َعْن أَبِيِه ■  قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْصَحاُب قَْنٍص فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ إَذا أَْرَسْلَت َكْلبََك اْلُمَعلََّم : »-َصلَّى َّللاَّ
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 ِ ضعيف() فِيِه اْلَواقِِديُّ «) فَقَتََل فَُكْل، قُْلنَا َوإِْن أََكَل نَأُْكُل؟ قَاَل: نََعمْ َوَذَكْرَت اْسَم َّللاَّ

ْهِريِّ  َعْن أَبِي ُعَمْيٍر الطَّائِيِّ َوََّل  -َوهَُو َضِعيٌف  -َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب َعْن اْبِن أَِخي الزُّ

 ْجهُوٌل(يُْدَرى َمْن هَُو َعْن أَبِي النُّْعَماِن َوهَُو مَ 

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس إَذا أََكَل اْلَكْلُب اْلُمَعلَُّم فَََل تَأُْكْل ِمْنهُ فَإِنََّما أَْمَسَك َعلَى نَْفِسِه.)صحيح(■ 

ْمهُ ■  ِه قَاَل: َسأَْلُت أَبَا هَُرْيَرةَ َعْن َكْلٍب أَْرَسلَهُ؟ فَقَاَل لِي َوذِّ نَْصُر ْبُن إْدِريَس َعْن َعمِّ

َ تََعالَى فَإِْن أََكَل فَََل تَأُْكْل.فَإَِذا أَرْ   َسْلته فََسمِّ َّللاَّ

 َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: إَذا أََكَل فَلَْيَس بُِمَعلٍَّم.■ 

ا أََكَل ِمْنهُ َكْلبَُك اْلُمَعلَُّم َوإِْن أََكَل.)صحيح وروى عنه خَلفه(■   َعْن اْبِن ُعَمَر: ُكْل ِممَّ

قَّاٍص ُكْل َوإِْن لَْم يَْبَق إَّلَّ بِْضَعةٌ.)ضعيف() ِمْن طَِريِق ُحَمْيٍد ْبِن َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي وَ ■ 

 َمالِِك ْبِن اْْلَْختَِم َولَْيَس بِاْلَمْشهُوِر(

 َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ إَذا أَْرَسْلَت َكْلبََك فَأََكَل ثُلُثَْيِه فَُكْل.)صحيح وروى عنه خَلفه(■ 

: أَْن يُْؤَكَل ِمْن َصْيِد اْلَكْلِب َوإِْن أََكَل ثُلُثَْيِه.)ضعيف() ََّل نَْعلَُم عن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ ■ 

ْن يَْعقُِل؛ إْذ مَ  ا ِمْن َسْلَماَن َوََّل َكانَا ِممَّ ِ َسَماعًّ اَت لَِسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َوََّل لِبَْكِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 َسْلَماُن (

 )وروى عن على من طريق َّل يصح(

 -أكل ما صاده غير الكلب المعلم من الجوارح:☆

َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َما يَُصاُد بِِه ِمْن اْلبِيَزاِن َوَغْيِرهَا ِمْن الطَّْيِر فََما أَْدَرْكَت َذَكاتَهُ ■ 

ا أَْمَسَك َعلَْيك َوإِ  ا اْلَكْلُب اْلُمَعلَُّم فَُكْل ِممَّ  ْن أََكَل ِمْنهُ.)صحيح(فَُكْل َوَما ََّل فَََل تَْطَعُم. َوأَمَّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس: ُكلُّ َما ُعلَِّم فََصاَد فَأََكَل َما قَتََل َجائٌِز.)صحيح(■ 

ْيِد[م  7777]َمْسأَلَةٌ َشِرَب اْلَجاِرُح ِمْن َدِم الصَّ

ْيِد لَْم يَُضرَّ َذلَِك شَ  ْيئًّا َوَحلَّ أَْكُل َما قَتََل َوإِْن َشِرَب اْلَجاِرُح اْلَكْلُب أَْو َغْيُرهُ ِمْن َدِم الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِْلَنَّ النَّبِيَّ  َم َعلَْينَا أَْكَل َما قَتََل إَذا أََكَل، َولَْم يَْنهَنَا َعْن  -َصلَّى َّللاَّ إنََّما َحرَّ

َذا لَْم يَأُْكْل ِمْن [ َوإِ ٣١أَْكِل َما قَتََل إَذا َولََغ فِي الدَِّم }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم: 

ْيِد فَقَْد أَْمَسَكهُ َعلَى ُمْرِسلِِه  ِ تََعالَى  -َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ  -الصَّ َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

ْيد[م ْجِل أَْو قِْطَعةً اْنقَطََعْت ِمْن الصَّ ْأِس أَْو الرِّ  7777]َمْسأَلَةٌ أََكَل الجارح ِمْن الرَّ

ْجِل، أَْو اْلَحْشَوِة، أَْو قِْطَعةًّ اْنقَطََعْت ِمْنهُ، فَُكلُّ َذلَِك َسَواٌء،  ْأِس، أَْو الرِّ فَإِْن أََكَل ِمْن الرَّ

ْيِد.  َوََّل يَِحلُّ أَْكُل َما قَتََل، ِْلَنَّهُ أََكَل ِمْن الصَّ

ْيد[م  7777َمْسأَلَةٌ أََكَل اْلَكْلُب اْلُمَعلَُّم ِمْن الصَّ

ا قَتََل لَْم يَْسقُْط بَِذلَِك َعْن أَْن  فَإِنْ  ا َكَما َذَكْرنَا ثُمَّ إنَّهُ َعاَد فَأََكَل ِممَّ َكاَن اْلَجاِرُح ُمَعلَّمًّ

ا، لَِكْن يَْحُرُم أَْكُل الَِّذي قَتََل َوأََكَل ِمْنهُ فَقَْط، َوََّل يَْحُرُم أَْكُل َما قَتََل َولَْم يَأْ  ُكْل يَُكوَن ُمَعلَّمًّ

. َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: قَْد بَطََل تَْعلِيُمهُ َوَعاَد َغْيَر ُمَعلٍَّم، فَََل يُْؤَكُل َما قَتََل َوإِْن لَْم يَأُْكْل ِمْنهُ 

ا. َوقَاَل أَْصَحابُنَا: ََّل يَْبطُُل بَِذلَِك تَْعلِ  ٍة فَيَُعوُد ُمَعلَّمًّ ةًّ بَْعَد َمرَّ  يُمهُ،ِمْنهُ َحتَّى يَْفَعَل َذلَِك َمرَّ

َواُب، ِْلَنَّ النَّبِيَّ  -لَِكْن يُْضَرُب َويَُؤدَُّب َحتَّى ََّل يَأُْكَل  ُ َعلَْيِه  -َوهََذا هَُو الصَّ َصلَّى َّللاَّ
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ينَا ..ِّ  -َوَسلََّم  ِ »قَاَل َكَما ُروِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا أَْمَسْكَن َعلَْيَك، َوإِْن قَاَل لَهُ  ِ َعلَْيهَا، فَُكْل ِممَّ : إَذا أَْرَسْلَت ِكََلبََك اْلُمَعلََّمةَ َوَذَكْرَت اْسَم َّللاَّ

« هِ قَتََل، إَّلَّ إْن أََكَل اْلَكْلُب فَإِْن أََكَل فَََل تَأُْكْل فَإِنِّي أََخاُف أَْن يَُكوَن إنََّما أَْمَسَكهُ َعلَى نَْفسِ 

اهَا  فَقَدْ  ُمَعلََّمةًّ َولَْم يُْسقِْط ُحْكَم التَّْعلِيِم بِأَْكِل َما أََكَل ِمْنهَا، بَْل نَهَى  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َسمَّ

، َعْن أَْكِل َما أََكَل ِمْنهُ فَقَْط. و.. َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: إَذا أََكَل اْلَكْلُب اْلُمَعلَُّم فَََل تَأُْكْل ِمْنهُ 

ا َوإِْن أََكَل فَإِنَّ  اهُ اْبُن َعبَّاٍس ُمَعلَّمًّ ينَا َعْن اْبِن َعبَّاٍس  -َما أَْمَسَك َعلَى نَْفِسِه فََسمَّ َوقَْد ُروِّ

ا: أَنَّهُ إَذا أََكَل فَبِْئَس َما َعلَّْمتَهُ لَْيَس بَِعالٍِم  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -أَْيضًّ  َوبِاّلَِلَّ

ْيد َوُهَو يُِريُد اأْلَْكَل ِمْنهُ فَأََخَذهُ[مَمْسأَلَةٌ أَْدَرَكهُ ُمْرسِ   7776لُهُ َحتَّى قَتََل الصَّ

ِل فَإِْن أَْدَرَكهُ ُمْرِسلُهُ َحتَّى قَتَلَهُ َوهَُو يُِريُد اْْلَْكَل ِمْنهُ فَأََخَذهُ َواْلَجاِرُح يُنَاِزُعهُ إلَى اْْلَكْ 

، َوهَُو َميْ  تَةٌ، ِْلَنَّنَا َعلَى يَقِيٍن ِحينَئٍِذ ِمْن أَنَّهُ إنََّما أَْمَسَك َعلَى ِمْنهُ، لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ أَْصَلًّ

ُ تََعالَى بِهَا َوَرُسولُهُ  َم َّللاَّ فَةُ الَّتِي َحرَّ ُ َعلَْيِه  -نَْفِسِه ََّل َعلَى ُمْرِسلِِه، َوهَِذِه الصِّ َصلَّى َّللاَّ

ا قَتَلَهُ اْلَجاِرُح َعلَ  -َوَسلََّم   ْينَا.اْْلَْكَل ِممَّ

ْيد َولَْم يَأُْكْل ِمْنهُ َوُهَو قَاِدٌر ثُمَّ أََكَل ِمْنهُ[م  7777]َمْسأَلَةٌ قَتََل الصَّ

ِْلَنَّنَا فَلَْو قَتَلَهُ َولَْم يَأُْكْل ِمْنهُ َشْيئًّا َوهَُو قَاِدٌر َعلَى اْْلَْكِل ِمْنهُ ثُمَّ أََكَل ِمْنهُ فَبَاقِيِه َحََلٌل، 

فَلَْم يُْمِسْك َعلَى نَْفِسِه  -َوهَُو قَاِدٌر َعلَى اْْلَْكِل ِمْنهُ  -نَّهُ إَذا لَْم يَأُْكْل ِمْنهُ َعلَى يَقِيٍن ِمْن أَ 

 َوإِنََّما أَْمَسَك َعلَى ُمْرِسلِِه..

 7777]َمْسأَلَةٌ قَتََل َولَْم يَأُْكْل ثُمَّ أََخَذهُ ُمْرِسلُهُ فَقَطََع لَهُ قِْطَعةً فَأََكلََها[م

َ فَلَْو قَ  هُ بَْيَن يَِدِه يَأُْكلُهُ فَأ َكَل تََل َولَْم يَأُْكْل؛ ثُمَّ أََخَذهُ ُمْرِسلُهُ فَقَطََع لَهُ قِْطَعةًّ فَأََكلَهَا أَْو َخَلَّ

ْت َذَكاتُهُ بَِذلَِك.  ِمْنهُ فَاْلبَاقِي َحََلٌل، لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّهُ قَْد َصحَّ إْمَساُكهُ َعلَى ُمْرِسلِِه فَتَمَّ

 7777]َمْسأَلَةٌ ُحْكم َصْيد َغْير اْلُمَعلَِّم ِمْن اْلَجَواِرح[م

ي ًّا ِمْن ِسبَاِع الطَّْيِر أَْو َدَوابِّ اْْلَْربَِع َغيْ  ا أَْو بَرِّ ا َغْيُر اْلُمَعلَِّم فََسَواٌء َكاَن ُمتََملَّكًّ َر َوأَمَّ

، فَإِْن أَْدَرَك ُمتََملٍَّك أُْرِسَل أَْو لَْم يُْرَسْل ُكلُّ َذلَِك َسَواءٌ  ، َوُحْكُمهُ أَْن ََّل يُْؤَكَل َما قَتََل أَْصَلًّ

ْيتُْم{ ِ تََعالَى: }إَِّل َما َذكَّ وِح َوَذكَّى َحلَّ أَْكلُهُ لِقَْوِل َّللاَّ فَاْستَْثنَى تََعالَى َما   فِيِه بَقِيَّةًّ ِمْن الرُّ

َم ِمْن قَْبِل َذلَِك..  َذكَّْينَا ِمْن ُكلِّ َما َحرَّ

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ اْلُخَشنِيِّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل لَهُ: َوَما ِصْدَت  -َصلَّى َّللاَّ

ِ فَُكْل، َوَما ِصْدَت بَِكْلبَِك َغْيِر اْلُمَعلَِّم فَأَْدَرْكَت َذَكاتَهُ فَ  « ُكلْ بَِكْلبَِك اْلُمَعلَِّم فََذَكْرَت اْسَم َّللاَّ

َرَجاَء َحيَاٍة ِمْن َغْيِرهَا، فَاْستِْثنَاُء َذلَِك بَاِطٌل َوِخََلٌف لَِرُسوِل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ْم يَْستَْثِن فَلَ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم. -َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

 7777]َمْسأَلَةٌ اْنطَلََق اْلَجاِرُح ِمْن َغْيِر أَْن يُْطلِقَهُ َصاِحبُهُ[م

اْنَطلََق اْلَجاِرُح اْلُمَعلَُّم أَْو َغْيُر اْلُمَعلَِّم ِمْن َغْيِر أَْن يُْطلِقَهُ َصاِحبُهُ لَْم يَِحلَّ أَْكُل َما َوإَِذا 

 ِ وِح فَيَُذكَّى َويُْؤَكُل لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -قَتََل إَّلَّ أَْن تُْدَرَك فِيِه بَقِيَّةٌ ِمْن الرُّ َصلَّى َّللاَّ

َ » -َم َوَسلَّ  ْيَت َّللاَّ َكاةَ إَّلَّ بِإِْرَسالِِه  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَلَْم يَْجَعْل « إَذا أَْرَسْلَت َكْلبََك َوَسمَّ الذَّ

ْنَساِن اْلُمَذكِّي َوقَْصٍد لِقَْولِِه  ِ تََعالَى، َوالذََّكاةُ ََّل تَُكوُن إَّلَّ بِنِيٍَّة ِمْن اْْلِ ْيِه َعلَ  -َمَع تَْسِميَِة َّللاَّ

ََلُم   «..َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى: »-السَّ
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ْيَد َميِّتًا[م  7772]َمْسأَلَةٌ َرَمى بَِسْهٍم َمْسُموٍم فََوَجَد الصَّ

ْيَد َميِّتًّا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ إَّلَّ إْن َكاَن السَّ  ْهُم أَْنفََذ َوُكلُّ َمْن َرَمى بَِسْهٍم َمْسُموٍم فََوَجَد الصَّ

مِّ فَهَُو َمْيتَةٌ؛ ِْلَنَّ  ا ِْلَنَّ َما قُتَِل بِالسُّ ا َكأَْن يَُموَت ِمْنهُ لَْو لَْم يَُكْن َمْسُمومًّ هُ لَْم َمقَاتِلَهُ إْنفَاذًّ

ِ  -يَأِْت نَصٌّ بِأَنَّهُ َذَكاةٌ إَّلَّ أَْن تُْدَرَك فِيِه بَقِيَّةُ ُروٍح فَيَُذكَّى فَيَِحلَّ    تََعالَى التَّْوفِيُق.َوبِاّلَِلَّ

 7773َمْسأَلَةٌ ُكلُّ َجاِرٍح ُمَعلٍَّم َحََلٌل أَْكُل َما قَتََل[م

َوُكلُّ َجاِرٍح ُمَعلٍَّم فََحََلٌل أَْكُل َما قَتََل َكَما َذَكْرنَا َسَواٌء َعلََّمهُ َوثَنِيٌّ أَْو ُمْسلٌِم، َوَكَذلَِك 

ْيُد بَِسْهٍم َصنََعهُ َوثَنِيٌّ أَ  ِ الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْو ُمْسلٌِم لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ إَذا : »-َصلَّى َّللاَّ

.. َواْحتَجَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َولَْم يَُخصَّ « أَْرَسْلَت َكْلبََك اْلُمَعلَّمَ  تَْعلِيَم ُمْسلٍِم ِمْن تَْعلِيِم َوثَنِيٍّ

 ِ ا  أَْهُل هَِذِه اْلَمقَالَِة بِقَْوِل َّللاَّ تََعالَى: }َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِّبِيَن تَُعلُِّمونَهُنَّ ِممَّ

ُ{ ]المائدة:  ةَ لَهُْم فِي هََذا، ِْلَنَّ ١َعلََّمُكُم َّللاَّ : َوََّل ُحجَّ [ قَالُوا: فََجَعَل التَّْعلِيَم لَنَا. قَاَل َعلِيٌّ

سْ  ِ تََعالَى بِأَْحَكاِم اْْلِ ..ِخطَاَب َّللاَّ َُ  ََلِم ََّلِزٌم لُِكلِّ أََحٍد

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.  قو المؤلف َهَُو قَْول:ُ أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

َّل يؤكل ما صيد بكلب علمه وثني أو مجوسي.) َوَجاَء هََذا اْلقَْوُل َعْن َعطَاٍء، ■ 

، َوُمَحمَّ   َوهَُو قَْوُل ُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ (.. -ِد ْبِن َعلِيٍّ َوُمَجاِهٍد، َوالنََّخِعيِّ

 -اآلثار:

َعْن ِعيَسى ْبِن َعاِصٍم َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب أَنَّهُ َكِرهَ َصْيَد بَاِزي اْلَمُجوِسيِّ َوَصْقِرِه؛ 

ا.   َوَصْيُد اْلَمُجوِسيِّ لِلسََّمِك َكِرهَهُ أَْيضًّ

 : ََّل تَأُْكْل َصْيَد َكْلِب اْلَمُجوِسيِّ َوََّل َما أََصاَب بَِسْهِمِه.)ضعيف(َعْن َجابٍِر قَالَ ■ِ 

ْيت فَإِنَّهُ ِمْن تَْعلِيِم ■  قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ََّل تَأُْكْل َما ِصْدت بَِكْلِب اْلَمُجوِس َوإِْن َسمَّ

ا َعلَّ  ُ تََعالَى: }تَُعلُِّمونَهُنَّ ِممَّ ُ{اْلَمُجوِسيِّ قَاَل َّللاَّ  َمُكُم َّللاَّ

[م  7777]َمْسأَلَةٌ تََصيََّد بَِجاِرٍح أُِخَذ بَِغْيِر َحقٍّ

ِ تََعالَى: }َوَّل تَْعتَُدوا{  َوَمْن تََصيََّد بَِجاِرٍح أُِخَذ بَِغْيِر َحقٍّ فَََل يَِحلُّ أَْكُل َما قَتََل لِقَْوِل َّللاَّ

. فَلَْو أُْدِرَك َحي ًّا، أَْو نََصَب [ َوهََذا ُمْعتٍَد فَََل يَُكوُن التََّعدِّ ٥٢٠]البقرة:  ي َذَكاةًّ أَْصَلًّ

، فَأَْدَرَك ُكلَّ َذلَِك فِيِه  ، أَْو َرَمى بِآلٍَة َمأُْخوَذٍة بَِغْيِر َحقٍّ اْلَمْرُء ِحبَالَةًّ َمأُْخوَذةًّ بَِغْيِر َحقٍّ

ْمِح،  بَقِيَّةُ َحيَاٍة َذكَّاهَا َوِهَي لَهُ َحََلٌل، َوَعلَْيِه أُْجَرةُ ِمْثلِ  ْهِم، َوالرُّ َذلَِك اْلَجاِرِح، َوَذلَِك السَّ

ْيَد الَِّذي ََّل ِمْلَك ِْلََحٍد َعلَْيِه هَُو لَِمْن أََخَذهُ َولَ  ْم َوتِْلَك اْلِحبَالَِة لَِصاِحِب ُكلِّ َذلَِك، ِْلَنَّ الصَّ

ا لِتََملُِّك يَْملِْكهُ َصاِحُب اآْللَِة، َواْلِحبَالَِة، َواْلَجاِرِح؛ ِْلَنَّهُ لَْم  يَْنِصْب َذلَِك َوََّل أَْرَسلَهُ قَاِصدًّ

ْم فِيِه ِمْلٌك إَّلَّ بِنِيٍَّة .  َما أََصاَب بَِذلَِك، َوََّل يَُكوُن التََّملُُّك لَِما لَْم يَتَقَدَّ

ْيَد[م  7777]َمْسأَلَةٌ َوَجَد َمَع َجاِرِحِه آَخَر لَْم يَْدِر أَيُُّهَما قَتََل الصَّ

ْيَد؟ فَهَُو َمْيتَةٌ ََّل يَِحلُّ  َوَمْن َوَجدَ  ا لَْم يَْدِر أَيُّهَُما قَتََل الصَّ ا آَخَر أَْو َسبُعًّ َمَع َجاِرِحِه َجاِرحًّ

.  أَْكلُهُ إَّلَّ أَْن تُْدَرَك َذَكاتُهُ فَيَُذكَّى فَيَِحلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم َعْن النَّبِيِّ ■ ِ  فَإِْن »فََذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه:  -َصلَّى َّللاَّ
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 « .َخالَطَ َكْلبَُك ِكََلبًّا فَقَتَْلَن فَلَْم يَأُْكْلَن فَََل تَأُْكْل ِمْنهُ َشْيئًّا فَإِنََّك ََّل تَْدِري أَيُّهَا قَتََل؟

 7777]َمْسأَلَةٌ َصْيد اْلَكْلِب اأْلَْسَوِد اْلبَِهيِم[م

َوَد بَِهيٍم أَْو ِذي نُْقطَتَْيِن ََّل لَِصْيٍد َوََّل لَِغْيِرِه، َوََّل يَِحلُّ تَْعلِيُمهُ، َوََّل يَِحلُّ إْمَساُك َكْلٍب أَسْ 

، إَّلَّ أَْن تُْدَرَك َذَكاتُهُ؛ َوََّل اتَِّخاُذ َكْلٍب ِسَوى َذلَِك أَْصَلًّ  ْيِد أَْصَلًّ َوََّل أَْكُل َما قَتََل ِمْن الصَّ

 ْيٍد، أَْو َضُروَرِة َخْوٍف .إَّلَّ لَِزْرٍع، أَْو َماِشيٍَة، أَْو صَ 

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول :النخعي وأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه.■

 يكره أكل ما صاده الكلب اْلسود.)قتادة والحسن(■

 -األحاديث:

ِ يَقُوُل ■ ِ »عَن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صَ  -أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ بِقَْتِل اْلِكََلِب  -لَّى َّللاَّ

 صحيح(«)ثُمَّ نَهَى َعْن قَْتلِهَا َوقَاَل: َعلَْيُكْم بِاْْلَْسَوِد اْلبَِهيِم ِذي النُّْقَطتَْيِن فَإِنَّهُ الشَّْيطَانُ 

نُْقطَةٌ َواِحَدةٌ أَْو أَْكثَُر ِمْن قال المؤلف: َسَواٌء َحْيُث َكانَْت النُّْقطَتَاِن ِمْن َجَسِدِه فَإِْن َكانَْت 

 اْثنَتَْيِن لَْم يَُجْز قَْتلُهُ، ِْلَنَّهُ ََّل يَُسمَّى فِي اللَُّغِة َذا نُْقَطتَْيِن.

 ِ■ ِ ِ ْبِن ُمَغفٍَّل قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ لَْوََّل أَنَّ » -َصلَّى َّللاَّ

ةٌ ِمْن اْْلَُمِم َْلََمْرُت بِقَْتلِهَا فَاْقتُلُوا ِمْنهَا اْْلَْسَوَد اْلبَِهيَم َوأَيَُّما قَْوٍم اتََّخُذوا َكْلبًّا اْلِكََلبَ   أُمَّ

« لَْيَس بَِكْلِب َحْرٍث، أَْو َصْيٍد، أَْو َماِشيٍَة، فَإِنَّهُ يَْنقُُص ِمْن أَْجِرِه ُكلَّ يَْوٍم قِيَراطٌ 

 )صحيح(

َم قال المؤلف:  آنِفًّا اْْلَْسَوَد اْلبَِهيَم أَْو َذا النُّْقطَتَْيِن فَََل يَِحلُّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَإَِذا َحرَّ

َكاةُ بِاْلَجاِرِح طَاَعةٌ، َوََّل تَنُوُب  اتَِّخاُذهُ، َوإِْذ ََّل يَِحلُّ اتَِّخاُذهُ فَاِتَِّخاُذهُ َمْعِصيَةٌ، َوالذَّ

ِ تََعا   لَى َعْن طَاَعتِِه َواْلَعاِصي لَْم يَُذكِّ َكَما أُِمَر فَِهَي َمْيتَةٌ.اْلَمْعِصيَةُ ّلِِلَّ

ْيِد[م  7776]َمْسأَلَةٌ َخَرَج بَِجاِرِحِه فَأَْرَسلَهُ َوَسمَّى َونََوى َما أََصاَب ِمْن الصَّ

ْيِد  َسَواٌء فََعَل ُكلَّ َذلَِك فَ  -َوَمْن َخَرَج بَِجاِرِحِه فَأَْرَسلَهُ َوَسمَّى َونََوى َما أََصاَب ِمْن الصَّ

ْحَراِء  ْيِد؛ فَقَتَلَهُ فَأَْكلُهُ  -ِمْن َمْنِزلِِه أَْو فِي الصَّ ْرَساِل ِمْن الصَّ َما أََصاَب فِي َذلَِك اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحََلٌل، ِْلَنَّ النَّبِيَّ  : وَ « إَذا أَْرَسْلَت َكْلبََك اْلُمَعلَّمَ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ لَْم يَُخصَّ

ا ِمْن أَْن ََّل تََراهُ.  َوأَْنَت تََرى َصْيدًّ

ِ ِحيَن يَْغُدو َكاَن ُكلُّ َشْيٍء ■  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: إْن َغَدا بِِكََلٍب ُمَعلََّمٍة فََذَكَر اْسَم َّللاَّ

.   َصاَدهُ إلَى اللَّْيِل َحََلَّلًّ

 -أقوال الفقهاء:

ا أَْو ِذْئبًّا َمْن َرَمى َكْلبًّا أَْو ■  ا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ، فَلَْو َرَمى أََسدًّ ا إْنِسي ًّا فَأََصاَب َصْيدًّ ِخْنِزيرًّ

ا َحلَّ لَهُ أَْكلُهُ، فَلَْو أَْرَسَل َجاِرَحهُ َعلَى َصْيٍد بَِعْينِِه  ي ًّا فَأََصاَب َصْيدًّ ا بَرِّ أَْو ِخْنِزيرًّ

ا لَْم يَِحلَّ أَْكلُهُ.)أبو فَلَْو أَ  -فَأََصاَب َغْيَرهُ َحلَّ أَْكلُهُ  ْرَسلَهُ َعلَى َسَمَكٍة فَأََصاَب َصْيدًّ

 حنيفة(

 7777]َمْسأَلَةٌ بَْيُع اْلَكْلب[م

ِة نَْهِي  - ٥٠٢٨ َمْسأَلَةٌ: َوََّل يَِحلُّ بَْيُع َكْلٍب أَْصَلًّ ََّل اْلُمبَاُح اتَِّخاُذهُ َوََّل َغْيُرهُ؛ لِِصحَّ
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ُ َعلَ  -النَّبِيِّ  ْن يَْستَْغنِي َعْنهُ بََِل  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َعْنهُ..فََمْن اُْضطُرَّ إلَْيِه فَلَهُ أَْخُذهُ ِممَّ

َوالثََّمُن َحَراٌم َعلَى اْلبَائِِع بَاٍق َعلَى ِمْلِك اْلُمْشتَِري  -ثََمٍن، َوإِْن لَْم يَتََمكَّْن لَهُ، فَلَهُ اْبتِيَاُعهُ 

شْ  - ِ تََعالَى  -َوِة فِي اْلَمْظلََمِة، َوفَِداِء اْْلَِسيِر، ِْلَنَّهُ أَْخُذ َماٍل بِاْلبَاِطِل َوإِنََّما هَُو َكالرِّ َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 }كتاب األشربة ما يحل منها وما يحرم{
 ٥٠٢٢م]َمْسأَلَةٌ َما أَْسَكَر َكثِيُرهُ[

ا ِمْن النَّاِس فَالنُّ  ْقطَةُ ِمْنهُ فََما فَْوقَهَا إلَى أَْكثَِر اْلَمقَاِديِر: َخْمٌر ُكلُّ َشْيٍء أَْسَكَر َكثِيُرهُ أََحدًّ

َوَعِصيُر اْلِعنَِب، َونَبِيُذ التِّيِن،  -: ِمْلُكهُ، َوبَْيُعهُ، َوُشْربُهُ، َواْستِْعَمالُهُ َعلَى أََحٍد -َحَراٌم 

طُبَِخ ُكلُّ َذلَِك  -نَقِيُعهُ، َوَشَرابُهُ َوَشَراُب اْلقَْمِح، َوالسَّْيَكَراِن، َوَعِصيُر ُكلِّ َما ِسَواهَا وَ 

  َذهََب أَْكثَُرهُ أَْو أَقَلُّهُ َسَواٌء فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َوََّل فَْرَق. -أَْو لَْم يُْطبَْخ 

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَْحَمَد، َوأَبِي ُسلَْيَماَن َوَغْيِرِهْم.■  قول المؤلف هو قول: َمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى، َوَجابِِر ْبِن ■  َمةٌ.) روى َعْن َعْبِد الرَّ َشَراُب اْلبُْسِر َوْحَدهُ َخْمٌر ُمَحرَّ

 َزْيٍد(

َمةٌ، َوَكَذلَِك التَّْمُر َواْلبُْسُر إَذا ُخلِطَا.■  َطُب، َواْلبُْسُر إَذا ُخلِطَا، فََشَرابُهَُما َخْمٌر ُمَحرَّ  الرُّ

َمةُ َعِصيُر اْلِعنَ ■  بِيِب إَذا أَْسَكَر، َولَْم يُْطبََخا: ِهَي اْلَخْمُر اْلُمَحرَّ ِب إَذا أَْسَكَر، َونَقِيُع الزَّ

[ َما َعَدا َذلَِك َحََلٌل َما لَْم يُْسَكْر ِمْنهُ.)أبو حنيفة(  قَلِيلُهَا َوَكثِيُرهَا، ]َوُكلُّ

ْم يُْطبَْخ َحتَّى يَْذهََب ثُلُثَاهُ فَهَُو َحَراٌم قَلِيلُهُ ََّل َخْمَر إَّلَّ َعِصيُر اْلِعنَِب إَذا أَْسَكَر َما لَ ■ 

ا ُكلُّ َشَراٍب  ا بَْل هَُو َحََلٌل أَْسَكَر أَْو لَْم يُْسِكْر. َوأَمَّ َوَكثِيُرهُ، فَإَِذا طُبَِخ َكَذلَِك فَلَْيَس َخْمرًّ

بِيِب َوَغْيِرِه طُبَِخ  َما َعَدا َعِصيَر اْلِعنَِب اْلَمْذُكوَر فَهَُو َحََلٌل أَْسَكَر أَوْ  لَْم يُْسِكْر َكنَقِيِع الزَّ

ْكَر ِمْنهُ َحَراٌم.)أبو جعفر الطحاوي(  ُكلُّ َذلَِك أَْو لَْم يُْطبَْخ إَّلَّ أَنَّ السُّ

هْ ■  َطِب، َواْلبُْسِر، َوالزَّ بِيِب، َونَبِيِذ التَّْمِر، َوالرُّ ِو، ُكلُّ َما ُعِصَر ِمْن اْلِعنَِب، َونَبِيِذ الزَّ

َمةٌ قَلِيلُهَا َوَكثِيُرهَا، فَإِْن طُبَِخ َعِصيُر اْلِعنَِب َحتَّى َذهََب ثُلُثَاهُ  فَلَْم يُْطبَْخ، فَُكلُّ َخْمٍر ُمَحرَّ

ْكَر ِمْنهُ َحَراٌم. َوُكلُّ نَبِ   يذٍ َوطُبَِخ َسائُِر َما َذَكْرنَا فَهَُو َحََلٌل أَْسَكَر أَْو لَْم يُْسِكْر، إَّلَّ أَنَّ السُّ

ا  ْكُر أَْيضًّ َوَعِصيٍر َما ِسَوى َما َذَكْرنَا فََحََلٌل أَْسَكَر أَْو لَْم يُْسِكْر طُبَِخ أَْو لَْم يُْطبَْخ َوالسُّ

ا.  ِمْنهُ لَْيَس َحَرامًّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َعْن النَّبِيِّ ■  َشِربَهُ ِمْنُكْم  َمنْ » -َصلَّى َّللاَّ

ا ا، أَْو َزبِيبًّا فَْردًّ ا فَْردًّ ا، أَْو بُْسرًّ ا فَْردًّ ا، تَْمرًّ  صحيح(«)فَْليَْشَرْب ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهُ فَْردًّ

ِ »َعْن َجابٍِر قَاَل ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ بِيُب َوالتَّْمُر  -َصلَّى َّللاَّ أَْن يُْنبََذ الزَّ

ا ا، َوأَْن يُْنبََذ اْلبُْسُر َوالتَّْمُر َجِميعًّ  صحيح(«)َجِميعًّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ النَّبِيَّ »َعْن َجابٍِر قَاَل ■  بِيِب،  -َصلَّى َّللاَّ نَهَى َعْن َخلِيِط التَّْمِر، َوالزَّ

طَبِ   )صحيح(« َواْلبُْسِر، َوالرُّ

ِ يَقُولُ   : * َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر قَالَ  َطبُ   : َسِمْعت َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ َخْمٌر   : اْلبُْسُر، َوالرُّ

 .  يَْعنِي إَذا ُجِمَعا

ةَ لَهُْم فِي هََذا اْلَخبَِر، لَِوْجهَْينِ  ُ َعلَْيِه   : أََحُدهَُما  : قال المؤلف: َوَّلَ ُحجَّ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ةًّ َوَسلََّم قَْد نَهَى َعْن  اْلَجْمِع بَْيَن َغْيِر هَِذِه اْلَْنَواِع، فََلَ َمْعنَى لِتَْخِصيِص هَِذِه َخاصَّ

  . بِالتَّْحِريِم ُدوَن َسائِِر َما نَهَى عليه السَلم َعْنهُ 

ُم َحَراٌم، َولَيْ   : َوَوْجهٌ آَخرُ وقال أيضا رحمه َّللا :  ا، الدَّ ٍم َخْمرًّ َس َوهَُو أَنَّهُ لَْيَس ُكلُّ ُمَحرَّ

ا، فَهََذاِن اللََّذاِن  ا، َواْلبَْوُل َحَراٌم َولَْيَس َخْمرًّ ا، َولَبَُن اْلِخْنِزيِر َحَراٌم َولَْيَس َخْمرًّ َخْمرًّ

ا إَِّلَّ أَْن تُْسِكَر، َوَّلَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َجْمِعِهَما َحَراٌم َولَْيَسْت َخْمرًّ نَهَى النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

اَمْعنَى لِتَسْ    . ِميَتِِهَما إَذا ُجِمَعا َخْمرًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  بِيُب َوالتَّْمُر هَُو اْلَخْمُر.  : * َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ  الزَّ

بِيِب، َوإِبَاَحةُ  ْجَماِع اْلُمتَيَقَِّن إبَاَحةُ التَّْمِر َوإِبَاَحةُ الزَّ قال المؤلف : قَْد َصحَّ بِالنَّصِّ َواْْلِ

  . ِذِهَما َغْيَر َمْخلُوَطْيِن، َكَما َذَكْرنَا آنِفًّا، َوأَنَّ َذلَِك لَْم يُْنَسْخ قَطُّ نَبِي

ا إَذا َجاَء  فََصحَّ أَنَّ هََذا اْلَخبََر لَْيَس َعلَى ظَاِهِرِه، فَإِْذ َّلَ َشكَّ فِي هََذا فَإِنََّما يَُكوُن َخْمرًّ

َذلَِك إَِّلَّ إَذا أَْسَكَر نَبِيُذهَُما َكَما بَيََّن عليه السَلم فِي َخبٍَر  نَصٌّ ُمبَيٌِّن لِهَِذِه اْلُجْملَِة، َولَْيسَ 

ا ُ تََعالَى إنَّ ُكلَّ ُمْسِكٍر َخْمٌر فََسقَطَ هََذا اْلقَْوُل أَْيضًّ  . نَْذُكُرهُ بَْعَد هََذا إْن َشاَء َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  لََّم َوفِيِه:  فَاْنتَبُِذوا فِيهَا يَْعنِي فِي * عن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ

ُم، َوَّلَ تَْسَكُروا.)ضعيف(  الظُُّروِف فَإِنَّ الظُُّروَف َّلَ تَِحلُّ َشْيئًّا، َوَّلَ تَُحرِّ

ا َخبَُر اْبِن َعبَّاسٍ  فَإِنَّهُ ِمْن طَِريِق اْلُمْشَمِعلِّ ْبِن ِمْلَحاَن َوهَُو َمْجهُوٌل   : قال المؤلف: أمَّ

فَهُ عَ  اٌز بَْصِريٌّ يَُكنَّى أَبَا بَْكٍر ُمْنَكُر اْلَحِديِث َضعَّ ْحَمِن َخزَّ ْن النَّْضِر ْبِن َعْبِد الرَّ

َوايَةُ َعْنهُ َولَْو َصحَّ لَْم يَُكْن لَهُْم فِيِه   : اْلبَُخاِريُّ َوَغْيُرهُ، َوقَاَل فِيِه اْبُن َمِعينٍ  َّلَ تَِحلُّ الرِّ

ةٌ، ْلَنَّ فِيهِ  ْكِر َويَُكوُن قَْولُهُ فَإَِذا ِخْفَت فََدْع أَْي إَذا ِخْفت أَْن يَُكوَن  ُحجَّ النَّْهَي َعْن السُّ

ا فََسقَطَ التََّعلُُّق بِهِ   . ُمْسِكرًّ

ِ َما قَْولُكَ    . عْ اْشَرْب، فَإَِذا ِخْفَت فَدَ   : ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم قَالَ   : *أَنَّ ُعَمَر قَاَل لَهُ يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اْشَربَا، َوَّلَ تَْسَكَرا   : * عن أبِي ُموَسى اْلَْشَعِريِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ

 .)ضعيف()شريك مدلس وضعيف(

  : قال المؤلف : َوقَْد َرَواهُ الثِّقَاُت بِِخَلَِف هََذا
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ينَا ِمْن طَِريِق ُعَمَر ْبِن ِدينَاٍر، َوَزيْ  اِج ..َعْن َكَما ُروِّ ِد ْبِن أَبِي أُنَْيَسةَ، َوُشْعبَةَ ْبِن اْلَحجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ  ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم، ُكلُّ َما   : أَبِي ُموَسى اْلَْشَعِريِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ

َلَِة فَهَُو َحَراٌم، أَْنهَى َعْن ُكلِّ ُمْسِكٍر أَْسكَ  َلَِة فَهََذا هَُو اْلَحقُّ أَْسَكَر َعْن الصَّ َر َعْن الصَّ

 . الثَّابُِت َّلَ ِرَوايَةُ ُكلِّ َضِعيٍف، َوُمَدلٍِّس، َوَكذَّاٍب، َوَمْجهُولٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اْشَربُوا فِي الظُُّروِف، َوَّلَ   : *َعْن أَبِي بُْرَدةَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ

 تَْسَكُروا.)ضعيف(

: َوهََذا َّلَ يَِصحُّ ْلَنَّهُ ِمْن ِرَوايَِة ِسَماِك ْبِن َحْرٍب.. َوِسَماٌك يَْقبَُل التَّْلقِيَن قال المؤلف 

ةٌ ْلَنَّهُ إنََّما فِيِه النَّْهُي   . َشِهَد َعلَْيِه بَِذلَِك ُشْعبَةُ، َوَغْيُرهُ  ثُمَّ لَْو َصحَّ لََما َكانَْت لَهُْم فِيِه ُحجَّ

ْكِر َولَْيسَ  ا لَْم يُْذَكْر فِي هََذا اْلَخبَرِ  َعْن السُّ   . فِيِه َمانٌِع ِمْن تَْحِريِم َما يَِصحُّ تَْحِريُمهُ ِممَّ

 ُ * عن أبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك : أَبُو َسِعيٍد َوأَنٌَس قَاَّلَ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ

َمْت اْلَخْمُر بَِعْينِهَا قَلِيلُ   : َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْكُر ِمْن ُكلِّ َشَراٍب .)ضعيف() ُحرِّ هَا َوَكثِيُرهَا َوالسُّ

اٌر َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب، َوَعِطيَّةُ هَالٌِك، َواْلَحاِرُث، َوَسِعيٌد َمْجهُوَّلَِن َّلَ يُْدَرى َمْن هَُما(  َسوَّ

ُ َعلَيْ  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعْن النَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ أَنَّهُ نَهَى َعْن   : ِه َوَسلَّمَ * عن َعْبِد َّللاَّ

ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم .)ضعيف() ِمْن طَِريِق   : اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َواْلُكوبَِة َواْلُغبَْيَراِء َوقَالَ 

 اْلَولِيِد ْبِن َعْبَدةَ َوهَُو َمْجهُوٌل(

َق عليه السَلم بَْيَن اْلُكوبَةِ   : قال المؤلف : قَالُوا ، َواْلُغبَْيَراِء، َواْلَخْمِر، فَلَْيَسا فَقَْد فَرَّ

ا  َخْمرًّ

ةًّ َعلَْيِهْم فَإِنَّهُ لَْو صَ  ا َكْونُهُ ُحجَّ ةٌ َعلَْيِهْم ْلَنَّهُ َوأَمَّ ةَ لَهُْم فِيِه بَْل هَُو ُحجَّ حَّ لََكاَن َوهََذا َّلَ ُحجَّ

َوَسائُِر اْلَْشِربَِة َسَواٌء فِي النَّْهِي  عليه السَلم قَْد َساَوى بَْيَن ُكلِّ َذلَِك فِي النَّْهِي َواْلَخْمرُ 

  . َعْنهَا َوهََذا ِخَلَُف قَْولِِهمْ 

ا ْكِر َدلِيَلًّ َعلَى أَنَّهَُما َشْيئَاِن ُمتََغايَِراِن   : َوأَْيضًّ فَلَْيَس التَّْفِريُق فِي بَْعِض اْلَمَواِضِع فِي الذِّ

ِ َوَمَلَئَِكتِِه َوُرُسلِِه َوِجْبِريَل َوِميَكالَ {   : فَقَْد قَاَل تََعالَى ا ّلِِلَّ لَْم يَُكْن هََذا   {َمْن َكاَن َعُدو ًّ

  . ُموِجبًّا أَنَّهَُما عليهما السَلم لَْيَسا ِمْن اْلَمَلَئَِكةِ 

أتى بنبيذ )أن  النبي صلى َّللا عليه وسلم * وعن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود 

فوجده شديدا فرده فقيل: أحرام هو؟ قال: فاسترده ثم دعا بماء فصبه فيه مرتين ثم 

 .)ضعيف(قال: إذا اغتلمت عليكم هذه اَّلوعية  فاكسروا متونها بالماء

خبر ابن عمر هو من طريق عبد الملك بن نافع وعبد الملك ابن أخى قال المؤلف : 

وكَلهما مجهول وضعيف سواء كانا اثنين أو القعقاع كَلهما عن ابن عمر مسندا، 

 كانا انسانا واحدا، ثم هو عنهما من طريق اسباط بن محمد القرشى.
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 وليث بن أبى سليم، وقرة العجلى، والعوام وكلهم ضعيف .

وأما خبرا بن عباس فهو من طريق يزيد بن أبى زياد عن عكرمة عن ابن عباس 

 ويزيد ضعيف.

 عكرمة عن ابن عباس ويزيد ضعيف. طريق يزيد بن أبى زياد عن

وأما خبر أبى مسعود فهو من طريق يحيى بن يمان ، وعبد العزيز بن ابان وكَلهما  

 متفق على ضعفه.

ثم لو صحت لكانت أعظم حجة عليهم َّلن فيها كلها ان النبي صلى َّللا عليه وسلم 

يكون ذلك  مزجه بالماء ثم شربه وهذا َّل يخلو ضرورة من أحد وجهين، اما ان َّل

النبيذ مسكرا فهى كلها موافقة لقولنا، وإما أن يكون مسكرا كما يقولون فان كان 

مسكرا فصب الماء على المسكر عندهم َّل يخرجه عندهم عن التحريم إلى التحليل 

وَّل ينقله عن حاله أصَل ان كان قبل صب الماء حراما فهو عندهم بعد صبه حرام 

د صبه حَلل.. فقد خالفوها كلها .. وان كان صب وان كان قبل صبه حَلَّل فهو بع

الماء نقله عن ان يكون مسكرا إلى أن َّل يكون مسكرا فَل متعلق لهم فيه حينئذ أصَل 

 َّلنه إذا لم يكن مسكرا.

*عن على رضى َّللا عنه  عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه أتى بمكة بنبيذ فذاقه 

شراب أهل مكة قال: فرده فصب عليه الماء فقطب ورده فقيل له: يا رسول َّللا هذا 

حتى رغا قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب.)ضعيف() من طريق 

محمد ابن الفرات الكوفى وهو ضعيف باتفاق مطرح، ثم عن الحارث وهو كذاب  

 ومن طريق شعيب بن واقد وهو مجهول عن قيس بن قطن وَّل يدرى من هو( 

َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال: كل مسكر حرام فقال له * عن ابن عباس أن رسول 

رجل: ان هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرنا قال: ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر 

َّل بأس وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام .)موضوع() رواه أبو بكر بن عياش 

 ضعيف عن الكبى كذاب مشهور عن أبى صالح هالك (

يب أن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال: الخمر من العنب والسكر * عن سعيد بن المس

من التمر ، والمزر من الحنطة ، والبتع من العسل وكل مسكر حرام والمكر 

والخديعة في النار، والبيع عن تراض.)ضعيف مرسل() من طريق ابراهيم بن أبى 

 يحييى وهو مذكور بالكذب(

أمر اَّلشربة أن رسول َّللا صلى َّللا عليه * عن أبى العَلء بن الشخير قال: انتهى 

 وسلم قال: اشربوا ما َّل يسفه أحَلمكم وَّل يذهب أموالكم. )ضعيف مرسل(
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* عن علقمة سألت ابن مسعود عن قول النبي صلى َّللا عليه وسلم في المسكر؟ قال: 

 الشربة اآلخرة()ضعيف(

رطاة وهو هالك روينا قال المؤلف : وهذا َّلحجة لهم فيه َّلنه من طريق الحجاج بن أ

عنه أنه كان َّل يصلى مع المسلمين في المسجد فقيل له في ذلك فقال: اكره مزاحمة 

البقالين َّلينبل اَّلنسان حتى يدع الصَلة في الجماعة، وأنه انكر السَلم على 

المساكين، وقال: على مثل هؤَّلء َّل يسلم، وهذا جرح ظاهرة، ثم اَّلظهر فيه أن 

رة من قول ابن مسعود تأويل منه، وهو أيضا فاسد من التأويل لما قوله: الشربة اآلخ

 نبين بعد هذا ان شاء َّللا تعالى.

*عن مجاهد فيه أنه عليه السَلم شرب من نبيذ سقاية زمزم فشدوجهه، ثم صب عليه 

الماء مرة بعد مرة، ثم شرب منه.)ضعيف() عن ابن جريج عمن لم يسمه عن مجاهد 

 فهو مقطوع ومرسل معا(

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْلبُْسُر َوْحَدهُ َحَراٌم.■ 

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: نَبِيُذ اْلبُْسِر بَْحتًّا ََّل يَِحلُّ .■ 

طَُب: َخْمٌر ■ ِ يَقُوُل: اْلبُْسُر، َوالرُّ  يَْعنِي إَذا ُجِمَعا. -عن َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ةُ هََذا  ةُ نَْهِي النَّبِيِّ قال المؤلف: َوُحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلقَْوِل هَُو ِصحَّ َعْن َخْلِط  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِي هََذا اْلَخبَِر، لَِوْجهَْيِن  طَِب، َوََّل ُحجَّ : أََحُدهَُما: أَنَّ -اْلبُْسِر َمَع التَّْمِر، أَْو َمَع الرُّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  -النَّبِيَّ  قَْد نَهَى َعْن اْلَجْمِع بَْيَن َغْيِر هَِذِه اْْلَْنَواِع، فَََل َمْعنَى  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

ةًّ بِالتَّْحِريِم.. َوَوْجهٌ آَخُر  ُم -لِتَْخِصيِص هَِذِه َخاصَّ ا، الدَّ ٍم َخْمرًّ : َوهَُو أَنَّهُ لَْيَس ُكلُّ ُمَحرَّ

ا، َولَبَُن اْلِخْنِزيِر َحَرامٌ  ا،  َحَراٌم، َولَْيَس َخْمرًّ ا، َواْلبَْوُل َحَراٌم َولَْيَس َخْمرًّ َولَْيَس َخْمرًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَهََذاِن اللََّذاِن نَهَى النَّبِيُّ  ا إَّلَّ  -َصلَّى َّللاَّ َعْن َجْمِعِهَما َحَراٌم َولَْيَسْت َخْمرًّ

 ِ ا. فَإ َصلَّى  -ْن قِيَل: فَقَْد َصحَّ َعْن النَّبِيِّ أَْن تُْسِكَر، َوََّل َمْعنَى لِتَْسِميَتِِهَما إَذا ُجِمَعا َخْمرًّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بِيُب َوالتَّْمُر هَُو اْلَخْمرُ » -َّللاَّ فََما قَْولُُكْم فِيِه؟ قُْلنَا: قَْد َصحَّ بِالنَّصِّ « الزَّ

بِيِب، َوإِبَاَحةُ  ْجَماِع اْلُمتَيَقَِّن إبَاَحةُ التَّْمِر َوإِبَاَحةُ الزَّ نَبِيِذِهَما َغْيَر َمْخلُوطَْيِن، َكَما  َواْْلِ

ي َذَكْرنَا آنِفًّا َوأَنَّ َذلَِك لَْم يُْنَسْخ قَطُّ. فََصحَّ أَنَّ هََذا اْلَخبََر لَْيَس َعلَى ظَاِهِرِه، فَإِْذ ََّل َشكَّ فِ 

ا إَذا َجاَء نَصٌّ ُمبَيٌِّن لِهَِذِه اْلُجْملَِة، َولَ   ْيَس َذلَِك إَّلَّ إَذا أَْسَكَر ..هََذا فَإِنََّما يَُكوُن َخْمرًّ

َمْت اْلَخْمُر بَِعْينِهَا اْلقَلِيُل ِمْنهَا َواْلَكثِيُر َواْلُمْسِكُر ِمْن ُكلِّ ■  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُحرِّ

 َشَراٍب.)صحيح(

َمْت اْلَخْمُر بَِعْينِهَا قَلِيلُهَا َوَكثِيُرهَا، وَ ■   اْلُمْسِكُر ِمْن ُكلِّ َشَراٍب.َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ُحرِّ

ْسَكاِر[م  7777]َمْسأَلَةٌ َحدُّ اْْلِ

ْسَكاِر الَِّذي يَْحُرُم بِِه الشََّراُب َويَْنتَقُِل بِِه ِمْن التَّْحلِيِل إلَى التَّْحِريِم هَُو أَْن يَْبَدأَ   فِيِه َوَحدُّ اْْلِ

ْكثَاِر ِمْنهُ َعلَى اْلَمْرِء فِي  اْلَغلَيَاُن َولَْو بَِحبَابٍَة َواِحَدٍة فَأَْكثََر، َويَتََولَُّد ِمْن ُشْربِِه َواْْلِ

اْْلَْغلَِب أَْن يَْدُخَل اْلفََساُد فِي تَْميِيِزِه، َويَْخلِطَ فِي َكََلِمِه بَِما يَْعقُِل َوبَِما ََّل يَْعقُِل، َوََّل 

ْكثَاِر ِمْن يَْجِري َكََلُمهُ َعلَى نِظَاِم َكََلِم التَّْميِيِز، فَإَِذا بَ  لََغ اْلَمْرُء ِمْن النَّاِس ِمْن اْْلِ
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َراِب إلَى هَِذِه اْلَحاِل فََذلَِك الشََّراُب ُمْسِكٌر َحَراٌم، َسِكَر ِمْنهُ ُكلُّ َمْن َشِربَهُ َسَواٌء  الشَّ

لَْم يَْذهَْب، َوَذلَِك اْلَمْرُء أَْسَكَر أَْو لَْم يُْسِكْر، طُبَِخ أَْو لَْم يُْطبَْخ، َذهََب بِالطَّْبِخ أَْكثَُرهُ أَْو 

َراِب بَْعَد أَْن َكانَْت فِيِه َمْوُجوَدةًّ فََصاَر ََّل يَْسَكُر  فَةُ ِمْن الشَّ َسْكَراُن، َوإَِذا بَطَلَْت هَِذِه الصِّ

ْكثَاِر ِمْنهُ، فَهَُو َحََلٌل، َخلٌّ ََّل َخْمٌر.  أََحٌد ِمْن النَّاِس ِمْن اْْلِ

َلةَ َوأَْنتُْم ُسَكاَرى : قَ -بُْرهَاُن َذلَِك  ِ تََعالَى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َّل تَْقَربُوا الصَّ ْوُل َّللاَّ

ُ تََعالَى َمْن ََّل يَْدِري َما يَقُوُل َسْكَراَن، ١٢َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن{ ]النساء:  [ فََسمَّى َّللاَّ

 ..َوإِْن َكاَن قَْد يَْفهَُم بَْعَض اْْلَْمرِ 

 -أقوال الفقهاء:

لَْيَس بُِشْرِب اْلَعِصيِر َوبَْيِعِه بَأٌْس َحتَّى يَْغلَِي.)النخعي وعطاء وابن المسيب وأبو ■ 

 يوسف(

 َما َعَدا اْلَعِصيِر إَذا تََجاَوَز َعَشَرةَ أَيَّاٍم فَهَُو َحَراٌم.)أبو يوسف ومحمد بن الحسن(■ 

 (َّل يشرب النبيذ بعد ثَلث.)القاسم بن محمد■

ا فَأَْمَسى فَََل تَْقَرْبهُ، َوإَِذا فََضْختَهُ لَْيَلًّ فَأَْصبََح، فَََل تَْقَرْبهُ.)سعيد بن ■  إَذا فََضْختَهُ نَهَارًّ

 جبير(

بَِد فَهَُو ِحينَئٍِذ َحَراٌم ،لَْيَس َسْكَراَن إَّلَّ َحتَّى ََّل يَُميَِّز اْْلَْرَض ِمْن ■  إَذا َغلَى َوقََذَف بِالزَّ

 ، َوأَبَاَح ُكلُّ ُسْكٍر ُدوَن هََذا.)أبو حنيفة(السََّماءِ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ اْنتَبِْذ فِي ِسقَائَِك » -َصلَّى َّللاَّ

ا  «َوأَْوِكِه َواْشَرْبهُ ُحْلوًّ

 إَذا بََدأَ يَْغلِي َحَدَث فِي طَْعِمِه تَْغيِيٌر َعْن اْلَحََلَوِة.. قال المؤلف: َوهََذا قَْولُنَا؛ ِْلَنَّهُ 

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ بِيُب  -َصلَّى َّللاَّ يُْنقَُع لَهُ الزَّ

لِثَِة فَإَِذا أَْمَسى أََمَر بِِه أَْن يُْهَراَق أَْو فَيَْشَربُهُ اْليَْوَم َواْلَغَد َوبَْعَد اْلَغِد إلَى َمَساِء الثَّا

 صحيح(«)يُْسقَى

ْيلَِميِّ َعْن أَبِيِه أَنَّهُْم َسأَلُوا النَّبِيَّ ■ » ِ ْبِن الدَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْبِد َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

بِيِب؟ قَاَل: اْنبُِذوهُ َعلَى َغَدائُِكْم َواْشَربُوهُ َعلَى  أَْعنَابِِهْم فَقَاَل: َزبِّبُوهَا. قُْلنَا: َما نَْصنَعُ  بِالزَّ

نَاِن َوََّل تَْنبُِذوهُ فِي  َعَشائُِكْم َواْنبُِذوهُ َعلَى َعَشائُِكْم َواْشَربُوهُ َعلَى َغَدائُِكْم َواْنبُِذوهُ فِي الشِّ

َر َعْن َعِصيِرِه َصاَر َخَل ًّ   « .اْلقُلَِل فَإِنَّهُ إَذا تَأَخَّ

ِ »عن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن يُْنبَُذ لَِرُسوِل َّللاَّ فِي  -َصلَّى َّللاَّ

، َويُْنبَُذ ِعَشاءًّ فَيَْشَربُهُ  ِسقَاٍء يُوَكأُ أَْعََلهُ َولَهُ َعْزََّلُء يُْنبَُذ ُغْدَوةًّ فَيَْشَربُهُ ِعَشاءًّ

 صحيح(«)ُغْدَوةًّ 

ا فِيَما يَْحُرُم ِمْن َذلَِك؛ ق ال المؤلف: هََذا اْلَخبَُر، َوَخبَُر اْبِن َعبَّاٍس َصِحيَحاِن، َولَْيَسا َحد ًّ

فَتَِجُد ِْلَنَّهَُما ُمْختَلِفَاِن، َولَْيَس أََحُدهَُما بِأَْولَى ِمْن اآْلَخِر، إنََّما هََذا َعلَى قَْدِر اْلبََِلِد َواآْلنِيَِة 

ا بَا بِيِب إلَى اْبتَِداِء اْلَحََلَوِة إَّلَّ بَْعَد ُجُمَعٍة أَْو أَْكثََر، بََِلدًّ ِرَدةًّ ََّل يَْستَِحيُل فِيهَا َماُء الزَّ

ةًّ َوآنِيَةًّ َضاِريَةًّ يَتِمُّ فِيهَا النَّبِيُذ ِمْن يَْوِمِه،  ا َحارَّ َوآنِيَةًّ َغْيَر َضاِريٍَة َكَذلَِك، َوتَِجُد بََِلدًّ
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ا َوُكلُّ َما أَْسَكَر »الَِّذي َذَكْرنَا:  -َعلَْيِه السَََّلُم  -لَِك لِقَْولِِه َواْلُحْكُم فِي ذَ  َواْشَرْبهُ ُحْلوًّ

 فَقَْط.« َحَرامٌ 

 َعْن أَبِي ثَابٍِت الثَّْعلَبِيِّ أَنَّهُ َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس يَقُوُل فِي اْلَعِصيِر: اْشَرْبهُ َما َداَم طَِري ًّا.■ 

اَر ْبَن يَاِسٍر يَقُوُل: اْشَرْب اْلَعِصيَر ثَََلثَةَ أَيَّاٍم َما َعْن ُسلَْيِم بْ ■  ِن َعاِمٍر قَاَل: َسِمْعت َعمَّ

 لَْم يَْغِل.

َعْن اْبِن ُعَمَر: اْشَربُوا اْلَعِصيَر َما لَْم يَأُْخْذهُ َشْيطَانُهُ، قَاَل: َوَمتَى يَأُْخُذهُ َشْيطَانُهُ؟ ■ 

 اَل: فِي ثَََلٍث.قَاَل: بَْعَد ثَََلٍث، أَْو قَ 

َعْن يَْعلَى ْبِن ُمنَبٍِّه َعْن أَبِيِه َسأَْلُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َعْن َحدِّ السَّْكَراِن؟ فَقَاَل: هَُو ■ 

 الَِّذي إَذا اُْستُْقِرَئ ُسوَرةًّ لَْم يَْقَرْأهَا، َوإَِذا ُخلَِطْت ثَْوبُهُ َمَع ثِيَاٍب لَْم يُْخِرْجهُ.

 7777طُ نَبِيٍذ بِنَبِيٍذ[م]َمْسأَلَةٌ َخلْ 

فَإِْن نُبَِذ تَْمٌر، أَْو ُرطٌَب، أَْو َزْهٌو، أَْو بُْسٌر، أَْو َزبِيٌب َمَع نَْوٍع ِمْنهَا أَْو نَْوٍع ِمْن َغْيِرهَا، 

ْو بَِمائِِع أَْو ُخلِطَ نَبِيُذ أََحِد اْْلَْصنَاِف بِنَبِيِذ ِصْنٍف ِمْنهَا، أَْو بِنَبِيِذ ِصْنٍف ِمْن َغْيِرهَا، أَ 

َغْيِرهَا َحاَشا اْلَماِء َحُرَم ُشْربُهُ أَْسَكَر أَْو لَْم يُْسِكْر، َونَبِيُذ ُكلِّ ِصْنٍف ِمْنهَا َعلَى اْنفَِراِدِه 

ا،  ا أَْو نُبَِذا َمعًّ َحََلٌل، فَإِْن ُمِزَج نَْوٌع ِمْن َغْيِر هَِذِه اْلَخْمَسِة َمَع نَْوٍع آَخَر ِمْن َغْيِرهَا أَْيضًّ

أَْو ُخلِطَ َعِصيٌر بِنَبِيٍذ فَُكلُّهُ َحََلٌل: َكاْلبَلَِح َوَعِصيِر اْلِعنَِب، َونَبِيِذ التِّيِن، َواْلَعَسِل، 

 َواْلقَْمِح، َوالشَِّعيِر، َوَغْيِر َما َذَكْرنَا ََّل تََحاَش َشْيئًّا.

 -أقوال الفقهاء:

 جابر بن زيد.قول المؤلف هو قول: عمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز و■

 يباِح ُكلِّ َخلِيَطْيِن.)أبو حنيفة(■ 

 ََّل بَأْس أَْن يَْفَضَخ اْلِعْذَق بَِما فِيِه.)الحسن(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي قَتَاَدةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ نَبِيَّ َّللاَّ نَهَى َعْن َخلِيِط التَّْمِر َواْلبُْسِر،  -َصلَّى َّللاَّ

طَِب، َوقَاَل: اْنتَبُِذوا ُكلَّ َواِحٍد َعلَى َوعَ  ْهِو َوالرُّ بِيِب َوالتَّْمِر، َوَعْن َخلِيِط الزَّ ْن َخلِيِط الزَّ

 صحيح متواتر(«)ِحَدتِهِ 

ِ »َعْن َعائَِشةَ: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ يِه َكاَن يُْنبَُذ لَهُ َزبِيٌب فَيُْلقَى فِ  -َصلَّى َّللاَّ

(«)تَْمٌر أَْو تَْمٌر فَيُْلقَى فِيِه َزبِيبٌ   ضعيف() َعْن اْمَرأٍَة لَْم تَُسمَّ

َوقَْد ُسئِلَْت َعْن التَّْمِر  -َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن تَقُوُل »عن َصفِيَّةُ بِْنُت َعِطيَّةَ أَنَّهَا َسِمَعْت ■

بِيِب  ِمْن تَْمٍر َوقَْبَضةًّ ِمْن َزبِيٍب فَأُْلقِيِه فِي إنَاٍء فَأَْمُرُسهُ، فَقَالَْت: ُكْنت آُخُذ قَْبَضةًّ  -َوالزَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ثُمَّ أَْسقِيِه النَّبِيَّ  ََّل يُْدَرى َمْن هَُو  -ضعيف() َعْن أَبِي بَْحٍر «)-َصلَّى َّللاَّ

انِيُّ  َوََّل تُْعَرُف  -ٌل َعْن َصفِيَّةَ بِْنِت َعِطيَّةَ َوهَُو َمْجهُو -َعْن َعتَّاِب ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز اْلِحمَّ

 َمْن ِهَي(

بِيِب؟ فَقَاَل: ََّل، »َعْن أَبِي إِْسَحاَق: ■  أَنَّ َرُجَلًّ َسأََل اْبَن ُعَمَر: أَْجَمُع بَْيَن التَّْمِر َوالزَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قَاَل: لَِم؟ قَاَل: نَهَى النَّبِيُّ  : لَِم؟ قَاَل: َسِكَر َرُجٌل فََحدَّهُ النَّبِيُّ قَالَ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  -َوأََمَر أَْن يُْنظََر َما َشَرابُهُ فَإَِذا هَُو تَْمٌر َوَزبِيٌب، فَنَهَى النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بِيِب َوقَاَل: يُْلقَى ُكلُّ َواِحٍد ِمْنهَُما َعْن أَْن يُْجَمَع بَْيَن التَّْمِر َوالزَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 .)ضعيف()لم يسم ابن جريج من أخبره(« َوْحَدهُ 

ِ »َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َضَرَب َرُسوُل َّللاَّ َسْكَراَن َوقَاَل لَهُ:  -َصلَّى َّللاَّ

َل: ََّل تَْخلِطُوهَُما ُكلُّ َواِحٍد يُْلقَى أَيُّ َشْيٍء َشِرْبَت؟ قَاَل: تَْمٌر َوَزبِيٌب، قَا

 ضعيف()النجراني مجهول(«)َوْحَدهُ 

 ■ ، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ أُتَِي بِنَْشَواَن فَقَاَل: إنِّي  -َصلَّى َّللاَّ

ا إنََّما َشِرْبُت َزبِيبًّا َوتَمْ  ا فِي إنَاٍء. فَنُِهَز بِاْْلَْيِدي َوُخفَِق بِالنَِّعاِل َونَهَى لَْم أَْشَرْب َخْمرًّ رًّ

بِيِب، َوالتَّْمِر أَْن يُْخلَطَا  ضعيف(«)َعْن الزَّ

ِ »َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ْعهُ يَْحيَى ْبُن أَبِي َكثِيٍر ِمْن أَبِي َسلََمةَ َعْن َعائَِشةَ، َوإِنََّما َسِمَعهُ ِمْن لم يَْسمَ « .) اْلَخلِيَطْينِ 

  أَبِي َسلََمةَ َعْن أَبِي قَتَاَدةَ(

 ■ :ِ ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى َعْن اْلَخلِيَطْيِن  -َصلَّى َّللاَّ

بِيُب، َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ أَ  ِ َوَما اْلَخلِيطَاِن؟ قَاَل: التَّْمُر َوالزَّ « ْن يُْشَربَا؟ قُْلنَا: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ا(  .)ضعيف() َعْبِد اْلَجبَّاِر ْبِن ُعَمَر اْْلُبُلِّيِّ َوهَُو َضِعيٌف ِجد ًّ

ِ »َعْن أَنٍَس ■  ُ َعلَ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ا يَْبِغي  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ ا ِممَّ أَْن نَْجَمَع َشْيئَْيِن نَبِيذًّ

َوَكاَن أَنٌَس يَْكَرهُ اْلُمَذنََّب ِمْن اْلبُْسِر َمَخافَةَ أَْن يَُكونَا َشْيئَْيِن فَُكنَّا « أََحُدهَُما َعلَى َصاِحبِهِ 

 نَْقطَُعهُ ".

ِ »أَنَّ َعائَِشةَ أَْخبََرْتهُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَى أَْن يُْخلَطَ بَْيَن اْلبُْسِر  -َصلَّى َّللاَّ

بِيِب َوالتَّْمرِ  طَِب، َوبَْيَن الزَّ فَهُ اْبُن « َوالرُّ .)ضعيف() ِوقَاِء ْبِن إيَاٍس َوهَُو َضِعيٌف َضعَّ

 َمِعيٍن َوَغْيُره(

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَْن يَُضاَف إلَى النَّبِيِّ  قال المؤلف: َكََلٌم فَاِسٌد ََّل يُْعقَُل ََّل يَُجوزُ  َصلَّى َّللاَّ

 أَْلبَتَّةَ؛ ِْلَنَّهُ ََّل يَْدِري أََحٌد َما َمْعنَى يَْبِغي أََحُدهَُما َعلَى َصاِحبِِه فِي النَّبِيِذ. -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ■  ا، ا»قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ بِيَب َوالتَّْمَر َجِميعًّ ْنتَبُِذوا الزَّ

ا َطَب َوالتَّْمَر َجِميعًّ ، َوثَُماَمةَ ْبِن ِكََلٍب، «)َوََّل تَْنتَبُِذوا الرُّ ضعيف() ِكََلِب ْبِن َعلِيٍّ

  َوِكََلهَُما ََّل يُْدَرى َمْن هُوَ 

ُع ِمْن الثََّمَرِة َما نَِضَج ِمْنهَا فَيََضُعهُ َعْن قَتَاَدةَ قَاَل: َكاَن أَنٌَس إَذا أََراَد أَْن يَْنبَِذ يَْقطَ ■ 

 َوْحَدهُ َويَْنبُِذ التَّْمَر َوْحَدهُ َواْلبُْسَر َوْحَدهُ.)صحيح(

َمْت اْلَخْمُر َكانُوا ■  ا ُحرِّ َعْن أَبِي ُمْصَعٍب اْلَمَدنِيِّ قَاَل: َسِمْعُت أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: لَمَّ

 طَُعوَن ِمْنهُ ُكلَّ ُمَذنٍَّب ثُمَّ يَأُْخُذ اْلبُْسَر فَيَْفَضُخهُ ثُمَّ يَْشَربُهُ.)صحيح(يَأُْخُذوَن اْلبُْسَر فَيَقْ 

َعْن ثَابِِت ْبِن ُعبَْيٍد قَاَل: َكاَن أَبُو َمْسُعوٍد اْْلَْنَصاِريُّ يَأُْمُر أَْهلَهُ بِقَْطِع اْلُمَذنَِّب فَيَْنبُِذ ■ 

 ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما َعلَى ِحَدٍة.

ٍد ■  ُجُل يَُمرُّ َعلَى أَْصَحاِب ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَاَل: َكاَن الرَّ َصلَّى  -َعْن َعْبِد الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  بِيَب  -َّللاَّ َوهُْم ُمتََوافُِروَن فَيَْلَعنُونَهُ َويَقُولُوَن: هََذا يَْشَرُب اْلَخلِيطَْيِن الزَّ

 َوالتَّْمَر.
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ْبِد اْلَملِِك ْبِن نَافٍِع قُْلت َِّلْبِن ُعَمَر: أَْنبُِذ نَبِيَذ َزبِيٍب فَيُْلقَى لِي فِيِه تَْمٌر فَيَْفُسُد َعْن عَ ■ 

؟ قَاَل: ََّل بَأَْس بِِه .)ضعيف()عبد الملك بن نافع مجهول(  َعلَيَّ

قَاَل  -َذا لَهُ، ثُمَّ تََرَكهُ بَْعَد َذلَِك َعْن نَافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ أََمَر بَِزبِيٍب َوتَْمٍر أَْن يُْنبَ ■ 

 نَافٌِع: فَََل أَْدِري أَلَِشْيٍء َذَكَرهُ أَْم لَِشْيٍء بَلََغهُ؟)صحيح(

 قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّهُ َذَكَر النَّْهَي بَْعَد أَْن نَِسيَهُ أَْو بَلََغهُ َولَْم يَُكْن بَلََغهُ قَْبَل َذلَِك.

ك أَْن ِشهَاَب ْبَن َعبَّ ■  بِيِب فَقَاَل: ََّل يَُضرُّ اٍد قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعْن التَّْمِر َوالزَّ

ا أَْو تُْنبََذ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما َعلَى ِحَدٍة.)ضعيف() أَُساَمةُ َرُجٌل ِمْن ِجيَراِن  تَْخلِطَهَُما َجِميعًّ

 ُشْعبَةَ مجهول(

ِه أَنَّهَا قَالَْت: ُكْنت أَْمَغُث َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن َصْفوَ ■  ُث َعْن أُمِّ اَن َسِمْعُت أَبِي يَُحدِّ

ُ َعْنهُ  -لُِعْثَماَن  بِيَب ُغْدَوةًّ فَيَْشَربُهُ َعِشيَّةًّ، َوأَْمَغثُهُ َعِشيَّةًّ فَيَْشَربُهُ ُغْدَوةًّ،  -َرِضَي َّللاَّ الزَّ

ا قُْلت: ُربََّما فََعْلت، فَقَاَل: فَََل تَْفَعلِي. . قَالَْت: فَقَاَل لِي ُعْثَماُن: لََعلَّك تَْجَعلِينَ   فِيِه َزْهوًّ

بَّاِء[م  7772]َمْسأَلَةٌ اَِلْنتِبَاُذ فِي اْلَحْنتَِم َوالنَّقِيِر َواْلُمَزفَِّت َواْلُمقَيَِّر َوالدُّ

وِد، َواَِّلْنتِبَاُذ فِي اْلَحْنتَِم، َوالنَّقِيِر، َواْلُمَزفَِّت، َواْلُمقَيَِّر، َوال بَّاِء، َواْلِجَراِر اْلبِيِض، َوالسُّ دُّ

ْفِر، َواْلُمَوشَّاِة، َوَغْيِر اْلَمْدهُونَِة، َواْْلَْسقِيَِة، َوُكلُّ ظَْرٍف  َواْلُحْمِر، َواْلُخْضِر، َوالصُّ

ٍة أَْو إنَاَء أَْهِل اْلِكتَاِب، أَْو ِجْلَد َمْيتٍَة َغيْ  َر َمْدبُوٍغ، أَْو إنَاءًّ َحََلٌل، إَّلَّ إنَاَء َذهٍَب أَْو فِضَّ

.. َوقَْد َذَكْرنَا: فِيَما يَِحلُّ أَْكلُهُ َويَْحُرُم تَْحِريُم النَّبِيِّ  ا بَِغْيِر َحقٍّ ُ َعلَْيِه  -َمأُْخوذًّ َصلَّى َّللاَّ

ِة أَْو إنَاِء أَْهِل اْلِكتَاِب  -َوَسلََّم  ْرَب فِي إنَاِء الذَّهَِب أَْو اْلفِضَّ إَّلَّ أَْن ََّل يُوَجَد اْْلَْكَل َوالشُّ

 َغْيُرهُ فَيَْغِسَل بِاْلَماِء َويَِحلُّ َذلَِك فِيِه ِحينَئٍِذ..

 -أقوال الفقهاء:

بَّاِء، َواْلُمَزفَِّت فَقَْط، َوأَبَاَح اْلَجرَّ ُكلَّهُ َغْيَر اْلُمَزفَِّت، َواْلَحْنتَِم،■   أَْكَرهُ أَْن يُْنبََذ فِي الدُّ

 َواْلُمقَيَِّر.)مالك(

 -ألحاديث واآلثار:ا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَّبِيِّ ■  ْرِب فِي » -َصلَّى َّللاَّ أَنَّهُ نَهَى َعْن اَِّلْنتِبَاِذ َوالشُّ

بَّاِء، َواْلَمَزاَدِة اْلَمْجبُوبَِة، َوُكلِّ َشْيٍء ُصنَِع ِمْن َمَدٍر،  اْلَحْنتَِم، َواْلُمقَيَِّر، َوالدُّ

 صحيح(«)رِّ َواْلجَ 

 ■ ِ ِ ْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ ُكْنُت » -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)نَهَْيتُُكْم َعْن اْْلَْوِعيَِة فَاْنتَبُِذوا فِيَما بََدا لَُكْم، َوإِيَّاُكْم َوُكلَّ ُمْسِكرٍ 

ِ َعْن اْبِن ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُكْنُت نَهَْيتُُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ

َعْن اْْلَْشِربَِة إَّلَّ فِي ظُُروِف اْْلُْدِم فَاْشَربُوا فِي ُكلِّ ِوَعاٍء َغْيَر أَْن ََّل تَْشَربُوا 

ا  صحيح(«)ُمْسِكرًّ

ِ  َعْن أَبِي بَُرْيَدةَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِيِه: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ نَهَْيتُُكْم َعْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُمهُ َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ   صحيح(«)الظُُّروِف َوإِنَّ الظُُّروَف ظَْرفًّا ََّل يُِحلُّ َشْيئًّا َوََّل يَُحرِّ

ِ قَاَل: ■  ِ نَهَ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ى َرُسوُل َّللاَّ َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

ا  صحيح(«)الظُُّروِف فَقَالَْت اْْلَْنَصاُر: إنَّهُ ََّل بُدَّ لَنَا ِمْنهَا. قَاَل: فَََل إذًّ
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ُؤََّلِء أََحَد قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّ إبَاَحةَ َما نَهَى َعْنهُ ِمْن الظُُّروِف نَاِسَخةٌ لِلنَّْهِي.. فَهَ 

َحابَِة  ُ َعْنهُْم  -َعَشَر ِمْن الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرَوْوا َعْن النَّبِيِّ  -َرِضَي َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِمْن النَّْهَي، َوَرَواهُ َعْنهُْم أَْعَداٌد َكثِيَرةٌ ِمْن التَّابِِعيَن، َوهََذا نَْقُل تََواتٍُر َولَْم يَأِْت النَّْسُخ إَّلَّ 

َوقَْد ثَبََت  -طَِريِق اْبِن بَُرْيَدةَ َعْن أَبِيِه. َوِمْن طَِريِق َسالِِم ْبِن أَبِي اْلَجْعِد َعْن َجابٍِر فَقَْط 

، َواْبُن ُعَمَر، َوأَبُو  َعلَى تَْحِريِم َما َصحَّ النَّْهُي َعْنهُ ِمْن َذلَِك: ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب، َوَعلِيٌّ

 يِّ ،َواْختُلَِف فِيِه َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس.َسِعيٍد اْلُخْدرِ 

 7773]َمْسأَلَةٌ إبَاَحةَ اْلَخْمِر لَِمْن اُْضطُرَّ إلَْيَها[م

يَواِن إبَاَحةَ اْلَخْمِر لَِمْن  َوقَْد َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب َما يَِحلُّ أَْكلُهُ َوَما يَْحُرُم " ِمْن هََذا الدِّ

َم َعلَْيُكْم إَِّل َما اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه{ اُْضطُ  َل لَُكْم َما َحرَّ رَّ إلَْيهَا لِقَْولِِه تََعالَى: }َوقَْد فَصَّ

 [ فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه.٥٥٢]اْلنعام: 

 7777بِِه[م]َمْسأَلَةٌ َما ََل يَِحّل ُشْربُهُ فَََل يَِحلُّ بَْيُعهُ َوََل إْمَساُكهُ َوََل اَِلْنتِفَاُع 

َخلَّلَهُ َوُكلُّ َما َذَكْرنَا أَنَّهُ ََّل يَِحلُّ ُشْربُهُ فَََل يَِحلُّ بَْيُعهُ َوََّل إْمَساُكهُ، َوََّل اَِّلْنتِفَاُع بِِه، فََمْن 

َ َعزَّ َوَجلَّ  ، إَّلَّ أَنَّ ِمْلَكهُ قَْد َسقَطَ َعْن الشَّ  -فَقَْد َعَصى َّللاَّ َراِب َوَحلَّ أَْكُل َذلَِك اْلَخلِّ

ا فََمْن َسبََق إلَْيِه ِمْن أََحٍد بَِغلَبٍَة أَْو بَِسِرقٍَة فَهَُو َحََلٌل، إَّلَّ  اْلَحََلِل إَذا أَْسَكَر َوَصاَر َخْمرًّ

 أَْن يَْسبَِق الَِّذي َخلَّلَهُ إلَى تََملُِّكِه فَهَُو ِحينَئٍِذ لَهُ، َكَما لَْو َسبََق إلَْيِه َغْيِرِه، َوََّل فَْرَق.

 -وال الفقهاء:أق

 ِمْلُكهَا َجائٌِز)أى الخمر( َوتَْخلِيلُهَا َجائٌِز.)أبو حنيفة(■ 

َد تَْخلِيَل اْلَخْمِر لَْم يَِحلَّ أَْكُل َذلَِك اْلَخلِّ فَإِْن تََخلَّلَْت ُدوَن أَْن تَُخلََّل َحلَّ ■  إْن تََعمَّ

 أَْكلُهَا.)مالك(

 بو ثور(ََّل تُْؤَكُل تََخلَّْلت أََوُخلِّلَْت.)أ■ 

 ََّل بَأَْس بَِخلِّ اْلَخْمِر.)ابن سيرين َوهَُو قَْوُل اْلَحَسِن، َوَسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر(■ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ يَْخطُُب  -َصلَّى َّللاَّ

ا بِاْلَمِدينَِة قَاَل: يَ  َ َسيُْنِزُل فِيهَا أَْمرًّ ُض بِاْلَخْمِر، َولََعلَّ َّللاَّ َ تََعالَى يَُعرِّ ا أَيُّهَا النَّاُس إنَّ َّللاَّ

ا َحتَّى قَاَل النَّبِيُّ  َصلَّى  -فََمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِمْنهَا َشْيٌء فَْليَبِْعهُ َوْليَْنتَفِْع بِِه فََما لَبِْثنَا إَّلَّ يَِسيرًّ

ُ َعلَ  َم اْلَخْمَر فََمْن أَْدَرَكْتهُ هَِذِه اآْليَةُ َوِعْنَدهُ ِمْنهَا َشْيٌء فَََل يَْشَرْب  -ْيِه َوَسلََّم َّللاَّ َ َحرَّ إنَّ َّللاَّ

َوََّل يَبِْع، قَاَل: فَاْستَْقبََل النَّاُس بَِما َكاَن ِعْنَدهُْم ِمْنهَا فِي طَِريِق اْلَمِدينَِة 

 صحيح(«)فََسفَُكوهَا

ِ »َعبَّاٍس  َعْن اْبنِ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُجَلًّ أَْهَدى لَِرُسوِل َّللاَّ َراِويَةَ َخْمٍر  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َمهَا؟ قَاَل: ََّل، فََسارَّ  -َصلَّى َّللاَّ َ َحرَّ هَْل َعلِْمَت أَنَّ َّللاَّ

ِ  إْنَسانًّا فَقَاَل لَهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ َم بَْيَعهَا  -َصلَّى َّللاَّ َم ُشْربَهَا َحرَّ إنَّ الَِّذي َحرَّ

 صحيح(«)فَفَتََح اْلَمَزاَدةَ َحتَّى َذهََب َما فِيهَا

َم َماَّلًّ لََما قَْد نَهَى َعْن إَضاَعِة اْلَماِل فَلَْو َكاَن َما َحرَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: َوهَُو 

، فَإِْذ لَْيَس َماَّلًّ فَقَْد َسقَطَ ِمْلُك َصاِحبِِه َعْنهُ، فَإِْذ َسقَطَ َعْنهُ ثُمَّ -َعلَْيِه السَََّلُم  -أََضاَعهُ 
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تََملََّكهُ َعاَد إلَى أَْن َصاَر َخَل ًّ فَََل يَُجوُز أَْن يَُعوَد ِمْلُكهُ َعلَى َما ََّل ِمْلَك لَهُ َعلَْيِه بَِغْيِر أَْن يَ 

ْيِد  ، َوََّل نَصَّ فِي َذلَِك فَهَُو لَِمْن َسبََق إلَْيِه َكَسائِِر َما ََّل يَْملُِكهُ أََحٌد ِمْن الصَّ إَّلَّ بِنَصٍّ

 َواْلَحطَِب َوَغْيِر َذلَِك.

 َعْن أُمِّ ِخَداٍش أَنَّهَا َرأَْت َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالٍِب يَْصَطبُِغ بَِخلِّ َخْمٍر.■ 

ُجبَْيِر ْبِن نُفَْيٍر قَاَل: اْختَلََف اْثنَاِن ِمْن أَْصَحاِب ُمَعاٍذ فِي َخلِّ اْلَخْمِر فََسأَََّل أَبَا  َعنْ ■ 

ْرَداِء؟ فَقَاَل: ََّل بَأَْس بِِه.  الدَّ

ِه قَالَْت: َسأَْلت َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن َعْن َخلِّ اْلخَ ■  ْمِر؟ َعْن ُمَسْربٍَل اْلَعْبِديِّ َعْن أُمِّ

 فَقَالَْت: ََّل بَأَْس بِِه هَُو إَداٌم.

 ■. ا فََصاَر َخَل ًّ ا بِأَْكِل َما َكاَن َخْمرًّ  َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ َكاَن ََّل يََرى بَأْسًّ

 7777]َمْسأَلَةٌ َكْسُر أََوانِي اْلَخْمِر[م

أَْو َغْيِرِه فََعلَْيِه َضَمانُهَا، لَِكْن  َوََّل يَِحلُّ َكْسُر أََوانِي اْلَخْمِر، َوَمْن َكَسَرهَا ِمْن َحاِكمٍ 

بَّاُء، َوَغْيُر َذلَِك، ُكلُّهُ َسَواٌء  اُر، َواْلُجلُوُد، َواْلِعيَداُن، َواْلَحَجُر، َوالدُّ تُْهَرُق َوتُْغَسُل اْلفَخَّ

 -يَةَ اْلَخْمِر إلَى النَّبِيِّ : َما َذَكْرنَاهُ اآْلَن ِمْن فَْتِح الَِّذي أَْهَدى َراوِ -فِي َذلَِك.. ْرهَاُن َذلَِك 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا أَْخبََرهُ أَنَّهُ ََّل يَِحلُّ بَْيُعهَا فَتََح اْلُمَزاَدةَ َوأَْهَرقَهَا َولَْم يَأُْمْرهُ  -َصلَّى َّللاَّ  -فَلَمَّ

اْلَماِل، َواْلَكْسُر َواْلَخْرُق  َعْن إَضاَعةِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -بَِخْرقِهَا، َونَْهيِِه  -َعلَْيِه السَََّلُم 

 إَضاَعةٌ لِْلَمال..

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هَُو قَْول:ُ أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ .■

اُر َواْلُعوُد َويَُشقُّ اْلِجْلُد َويُْغَسُل َما َعَدا َذلَِك.)مالك(■   يُْكَسُر اْلفَخَّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »عن ِعْكِرَمةَ: ■ ا فِيِه َشَراٌب َوَشقَّ  -َصلَّى َّللاَّ َكَسَر ُكوزًّ

قَاقُ   ضعيف مرسل(«)اْلَمَشاِعَل يَْوَم َخْيبََر َوِهَي الزِّ

ِ »عن اْبِن ُعَمَر قَاَل: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َشقَّ َرُسوُل َّللاَّ ُزقَاَق  -َصلَّى َّللاَّ

ََّل يُْدَرى  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -عيف() فَأََحُد طُُرقِِه فِيهَا ثَابُِت ْبُن يَِزيَد اْلَخْوََّلنِيُّ ض«)اْلَخْمرِ 

 َمْن هَُو.

َعْن أَبِي طُْعَمةَ َوهَُو نَُسْيُر ْبُن ُذْعلُوٍق  -َوهَُو هَالٌِك  -َوالثَّانِي: ِمْن طَِريِق اْبِن لَِهيَعةَ 

 َوهَُو ََّل َشْيَء.

َعْن طَْلٍق َوهَُو  -َوهَُو هَالٌِك  -ِمْن ِرَوايَِة َعْبِد اْلَملِِك ْبِن َحبِيٍب اْْلَْنَدلُِسيِّ  َوالثَّالُِث:

 َضِعيٌف(

ضعيف() ُعَمُر ْبُن «)َشقَّ ُزقَاَق اْلَخْمرِ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ »عِن أَبِي هَُرْيَرةَ: ■

فَهُ اْلبَُخارِ  -َصْهبَاَن  ( -يُّ َوَغْيُرهُ َوهَُو َضِعيٌف َضعَّ ا آَخُر لَْم يَُسمِّ  َوفِيِه أَْيضًّ

ضعيف() ِمْن طَِريِق «)أََراَق اْلَخْمَر َوَكَسَر ِجَراَرهَا -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّهُ »عِن َجابٍِر ■

 َوهَُو ُمطََّرٌح( -اْبِن لَِهيَعةَ 

 7777]َمْسأَلَةٌ َمْن أََراَد النَّْوَم لَْيًَل[م
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َر آنِيَتَهُ َولَْو بُِعوٍد يَْعِرُضهُ َوفُِرَض َعلَ  ى َمْن أََراَد النَّْوَم لَْيَلًّ أَْن يُوِكَي قِْربَتَهُ، َويَُخمِّ

َراَج، َويُْخِرَج النَّاَر  ِ تََعالَى َعلَى َما فََعَل ِمْن َذلَِك. َوأَْن يُْطفَِئ السِّ َعلَْيهَا، َويَْذُكُر اْسَم َّللاَّ

 أَْن يُْضطَرَّ إلَْيهَا لِبَْرٍد أَْو لَِمَرٍض، أَْو لِتَْربِيَِة ِطْفٍل، فَُمبَاٌح لَهُ أَْن ََّل ِمْن بَْيتِِه ُجْملَةًّ إَّلَّ 

 يُْطفَِئ َما اْحتَاَج إلَْيِه ِمْن َذلَِك.

 -األحاديث:

 ■ ِ ِ يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجابَِر ْبَن َعْبِد َّللاَّ إَذا َكاَن ُجْنُح : »-َصلَّى َّللاَّ

يَاِطيَن تَْنتَِشُر ِحينَئٍِذ فَإَِذا َذهََب َساَعةًّ ِمْن ال لَّْيِل اللَّْيِل أَْو أَْمَسْيتُْم فَُكفُّوا ِصْبيَانَُكْم فَإِنَّ الشَّ

ِ فَإِنَّ الشَّْيطَاَن ََّل يَْفتَُح بَابًّا ُمْغلَقًّا، َوأَْوُكوا  فََخلُّوهُْم َوأَْغلِقُوا اْْلَْبَواَب َواْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

ِ َعلَْيهَا َولَْو أَْن  ُروا آنِيَتَُكْم َواْذُكُروا اْسَم َّللاَّ ِ َعلَْيهَا، َوَخمِّ قَِربَُكْم، َواْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

 صحيح(«)تَْعِرُضوا َعلَْيهَا َشْيئًّا َوأَْطفِئُوا َمَصابِيَحُكمْ 

ُ  -عن اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ ■  ََّل تَْتُرُكوا النَّاَر فِي بُيُوتُِكْم »قَاَل:  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 )صحيح(« ِحيَن تَنَاُمونَ 

قَاِء[م ْرُب ِمْن فَِم السِّ  7776]َمْسأَلَةٌ الشُّ

قَاءِ  ْرُب ِمْن فَِم السِّ  َوََّل يَِحلُّ الشُّ

ِ »عن أَبي هَُرْيَرةَ قَاَل: ■ ُ  -نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ْرِب ِمْن  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ َعْن الشُّ

قَاءِ   صحيح(«)فَِم اْلقِْربَِة أَْو السِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَإِْن قِيَل: قَْد ُرِوَي أَنَّ النَّبِيَّ  قَْد َشِرَب ِمْن فَِم قِْربٍَة؟ قُْلنَا: ََّل  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ فِي َشْيٍء ِمْنهُ؛ ِْلَنَّ أَحَ  َوفِيِه  -َوقَْد تُِرَك  -َدهَا ِمْن طَِريِق اْلَحاِرِث ْبِن أَبِي أَُساَمةَ ُحجَّ

َوَخبٌَر آَخُر: ِمْن طَِريِق يَِزيَد ْبِن يَِزيَد ْبِن َجاِريَةَ  -َوهَُو َمْجهُوٌل  -اْلبََراُء اْبُن بِْنِت أَنٍَس 

ْحَمِن ْبِن أَبِي َعْمَرةَ َوََّل أَْعِرفُهُ.  .َعْن َعْبِد الرَّ  َوآَخُر ِمْن طَِريِق َرُجٍل لَْم يَُسمَّ

ْت لََكانَْت ُمَوافَقَةًّ لَِمْعهُوِد اْْلَْصِل، َوالنُّهَى بََِل َشكٍّ إَذا َوَرَد نَاِسٌخ لِتِْلَك  ثُمَّ لَْو َصحَّ

.. بَاَحِة بََِل َشكٍّ  اْْلِ

إَداَوٍة. قُْلنَا: نََعْم، هََذا َحَسٌن؛ ِْلَنَّهُ فَإِْن قِيَل: قَْد َصحَّ َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّهُ َشِرَب ِمْن فَِم 

َداَوةُ َولَْيَسْت قِْربَةًّ َوََّل ِسقَاءًّ  ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -اْْلِ  َوبِاّلَِلَّ

ْرُب قَائًِما[م  7777]َمْسأَلَةٌ الشُّ

ا فَُمبَاٌح. ا اْْلَْكُل قَائِمًّ ا، َوأَمَّ ْرُب قَائِمًّ  َوََّل يَِحلُّ الشُّ

 -األحاديث:

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم »َعْن أَنٍَس: ■  ا -أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ ْرِب قَائِمًّ َولَْفظُ « نَهَى َعْن الشُّ

ا»هَدَّاٍب  ْرِب قَائِمًّ  صحيح(«)َزَجَر َعْن الشُّ

، َواْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن َعلِيٍّ اشَ  -َصلَّى َّللاَّ  )صحيح(« ِرَب قَائِمًّ

ْرِب َعلَى ُكلِّ َحاٍل ِمْن قِيَاٍم، َوقُُعوٍد، َواتَِّكاٍء،  قال المؤلف: َواْْلَْصُل إبَاَحةُ الشُّ

ا َصحَّ نَْهُي النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْضِطَجاٍع، فَلَمَّ ا َكاَن َذلَِك  -َصلَّى َّللاَّ ْرِب قَائِمًّ َعْن الشُّ

َمِة..بََِل َشكٍّ نَ  بَاَحِة اْلُمتَقَدِّ ا لإِْلِ  اِسخًّ

ْرِب[م  7777]َمْسأَلَةٌ النَّْفُخ فِي الشُّ
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نَاَء َعْن فَِمِه ثَََلثًّا . ْرِب َويُْستََحبُّ أَْن يُبِيَن الشَّاِرُب اْْلِ  َوََّل يَِحلُّ النَّْفُخ فِي الشُّ

ِ ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَبِيِه: ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيَّ  أَنَّ »َعْن َعْبِد َّللاَّ نَهَى أَْن  -َصلَّى َّللاَّ

نَاءِ   صحيح(«)يُتَنَفََّس فِي اْْلِ

ِ ْبِن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن أَبِيِه ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن َعْبِد َّللاَّ أَنَّهُ نَهَى َعْن  -َصلَّى َّللاَّ

نَاءِ   ح(.)صحي« النَّْفِخ فِي اْْلِ

تَْيِن أَْو ثَََلثًّا َوَزَعَم ■  نَاِء َمرَّ ِ ْبِن أَنٍَس قَاَل: َكاَن أَنٌَس يَتَنَفَُّس فِي اْْلِ ثَُماَمةُ ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ النَّبِيَّ »أَنٌَس   صحيح(«)َكاَن يَتَنَفَُّس ثَََلثًّا -َصلَّى َّللاَّ

َوالتَّنَفُُّس اْلُمْستََحبُّ هَُو  -ْنِهيُّ َعْنهُ هَُو النَّْفُخ فِيِه َكَما بَيَّنَهُ َمْعَمٌر قال المؤلف: التَّنَفُُّس اْلمَ 

 أَْن يَتَنَفََّس بِإِبَانَتِِه َعْن فِيِه، إْذ لَْم نَِجْد َمْعنًّى يُْحَمُل َعلَْيِه ِسَواهُ.

 7777ْيِن أَْو السَّاقِيَِة[م]َمْسأَلَةٌ ُحْكم ِمْن َشِرَب بِفَِمِه ِمْن النَّْهِر أَْو اْلعَ 

َواْلَكْرُع ُمبَاٌح، َوهَُو أَْن يَْشَرَب بِفَِمِه ِمْن النَّْهِر، أَْو اْلَعْيِن، أَْو السَّاقِيَِة؛ إْذ لَْم يَِصحَّ فِيِه 

 نَْهٌي.

ينَا ِمْن طَِريِق اْلبَُخاِريِّ َعْن فُلَْيِح َعْن َسِعيِد ْبِن اْلَحاِرِث َعْن َجابٍِر   -َعْن النَّبِيِّ »ُروِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  : أَنَّهُ قَاَل لِبَْعِض اْْلَْنَصاِر َوهَُو فِي َحائِِطِه: إْن َكاَن ِعْنَدَك َماٌء -َصلَّى َّللاَّ

 « .بَاَت فِي َشنٍَّة َوإَِّلَّ َكَرْعنَا

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوسَ  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ََّل تَْكَرُعوا، َولَِكْن : »-لََّم َصلَّى َّللاَّ

 « .اْغِسلُوا أَْيِديَُكْم فَاْشَربُوا فِيهَا، فَإِنَّهُ لَْيَس ِمْن إنَاٍء أَْطيََب ِمْن اْليَدِ 

قال المؤلف: فُلَْيِح، َولَْيٌث ُمتَقَاِربَاِن، فَإَِذا لَْم يَِصحَّ نَْهٌي َوََّل أَْمٌر، فَُكلُّ َشْيٍء ُمبَاٌح؛ 

َذُرونِي َما تََرْكتُُكْم فَإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْيٍء فَأْتُوا ِمْنهُ َما »الثَّابِِت  -َعلَْيِه السَََّلُم  - لِقَْولِهِ 

  «اْستَطَْعتُْم، َوإَِذا نَهَْيتُُكْم َعْن َشْيٍء فَاْتُرُكوهُ 

ْرُب ِمْن ثُْلَمِة اْلقََدِح[م  7777]َمْسأَلَةٌ الشُّ

ْرُب ِمْن ثُْلَمِة الْ  ينَا النَّْهَي َعْن َذلَِك ِمْن َوالشُّ قََدِح ُمبَاٌح؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَِصحَّ فِيهَا نَْهٌي، إنََّما ُروِّ

ِ َعْن  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ ْهِريِّ َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ ْحَمِن َعْن الزُّ ةَ ْبِن َعْبِد الرَّ طَِريِق اْبِن َوْهٍب َعْن قُرَّ

ا  ْحَمِن ْبِن َحْيِويَل َوقُرَّ  -أَبِي َسِعيٍد ُمْسنَدًّ َولَْيَس هَُو  -َوهَُو َساقِطٌ  -ةُ هََذا هَُو اْبُن َعْبِد الرَّ

ةُ ْبُن َخالٍِد الَِّذي يَْرِوي َعْن اْبِن ِسيِريَن، َذلَِك ثِقَةٌ َمأُْموٌن..و َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َواْبِن  قُرَّ

اْلقََدِح، أَْو ِمْن ِعْنِد أُُذنِِه، َوََّل يُْعَرُف لَهَُما ُمَخالٌِف ُعَمَر: أَنَّهَُما َكِرهَا أَْن يُْشَرَب ِمْن ثُْلَمِة 

َحابَِة، َوقَْد َخالَفَهَُما هَُؤََّلِء.  ِمْن الصَّ

 7772]َمْسأَلَةٌ َمْن َشِرَب فَْليُنَاِوْل اأْلَْيَمَن ِمْنهُ فَاأْلَْيَمَن[م

َن َوََّل بُدَّ َكائِنًّا َمْن َكاَن، َوََّل يَُجوُز ُمنَاَولَةُ َغْيِر َوَمْن َشِرَب فَْليُنَاِوْل اْْلَْيَمَن ِمْنهُ فَاْْلَْيمَ 

ا فَلَهُ َذلَِك.  اْْلَْيَمِن إَّلَّ بِإِْذِن اْْلَْيَمِن، َوَمْن لَْم يُِرْد أَْن يُنَاِوَل أََحدًّ

أَْو َعْن يََساِرِه:  َوإِْن َكاَن بَِحْضَرتِِه َجَماَعةٌ فَإِْن َكانُوا ُكلُّهُْم أََماَمهُ أَْو َخْلَف ظَْهِرهِ 

ا ُمنَاَولَةُ اْْلَْكبَِر فَاْْلَْكبَِر إَذا لَْم يَُكْن َعْن يَ  ِمينِِه أََحٌد فَْليُنَاِوْل اْْلَْكبََر فَاْْلَْكبََر َوََّل بُدَّ .. َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَلِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ « َكبِّْر اْلُكْبرَ »ُحَويَِّصةَ فِي َحِديِث ُمَحيَِّصةُ، وَ  -َصلَّى َّللاَّ

فَهََذا ُعُموٌم ََّل يَُجوُز أَْن يَْخُرَج ِمْنهُ إَّلَّ َما اْستَْثنَاهُ نَصٌّ َصِحيٌح َكاَلَِّذي َذَكْرنَا فِي ُمنَاَولَِة 



 

335 
 

َراِب.  الشَّ

 -األحاديث:

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَنٍَس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َل َداَرهُْم، قَاَل: فََحلَْبنَا لَهُ ِمْن َدخَ  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َشاٍة َداِجٍن َوُشيَِّب لَهُ ِمْن بِْئٍر فِي الدَّاِر فََشِرَب َرُسوُل َّللاَّ َوأَبُو  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَْعِطِه أَبَا بَْكٍر فَ  ِ بَْكٍر َعْن ِشَمالِِه، فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: يَا َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى  -أَْعطَاهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   صحيح(«): اْْلَْيَمَن فَاْْلَْيَمنَ -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَْعَرابِي ًّا َعْن يَِمينِِه، َوقَاَل  -َّللاَّ

ُث فََذَكَر هََذا اْلَخبََر ■  ِ »َوفِيِه  -أَنََس ْبَن َمالٍِك يَُحدِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ى َّللاَّ

، َوتََرَك أَبَا بَْكٍر َوُعَمَر، َوقَاَل  - : اْْلَْيَمنُوَن اْْلَْيَمنُوَن -َعلَْيِه السَََّلُم  -نَاَوَل اْْلَْعَرابِيَّ

 صحيح(«)اْْلَْيَمنُوَن، قَاَل أَنٌَس: فَِهَي ُسنَّةٌ فَِهَي ُسنَّةٌ فَِهَي ُسنَّةٌ 

ِ »ْعٍد السَّاِعِديِّ َعْن َسْهِل ْبِن سَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ أُتَِي بَِشَراٍب  -َصلَّى َّللاَّ

فََشِرَب ِمْنهُ َوَعْن يَِمينِِه ُغََلٌم َوَعْن يََساِرِه اْْلَْشيَاُخ فَقَاَل لِْلُغََلِم: أَتَأَْذُن لِي أَْن أُْعِطَي 

ا قَاَل فَتَلَّهُ هَُؤََّلِء اْْلَْشيَاَخ فَقَاَل اْلُغََل  ِ ََّل أُوثَِر بِنَِصيبِي ِمْنَك أََحدًّ ِ يَا َرُسوَل َّللاَّ ُم: ََّل َوَّللَاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل َّللاَّ  صحيح(«)فِي يَِدهِ  -َصلَّى َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى -َعْن أُمِّ اْلفَْضِل بِْنِت اْلَحاِرِث أَنَّهَا أَْرَسلَْت إلَى َرُسوِل َّللاَّ َّللاَّ

فَهََذا الشََّراُب بَِحْضَرِة النَّاِس « بِقََدِح لَبٍَن َوهَُو َواقٌِف َعِشيَّةَ َعَرفَةَ فَأََخَذهُ بِيَِدِه فََشِربَهُ  -

 َولَْم يُنَاِوْل أََحدًّا.)صحيح(

 7773]َمْسأَلَةٌ َساقِي اْلقَْوِم آِخُرُهْم[م

 ِخُرهُْم ُشْربًّا.َوَساقِي اْلقَْوِم آ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي قَتَاَدةَ َعْن النَّبِيِّ ■  َساقِي اْلقَْوِم آِخُرهُْم »قَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 « .ُشْربًّا

 )كتاب العقيقة(
 7777]َمْسأَلَةٌ اْلَعقِيقَة فَْرٌض َواِجٌب[م

ْنَساُن َعلَْيهَا إَذا فََضَل لَهُ َعْن قُوتِِه ِمْقَداُرهَا. َوهَُو أَْن اْلَعقِيقَةُ فَْرٌض َواِجٌب يُْجبَُر  اْْلِ

يَْذبََح َعْن ُكلِّ َمْولُوٍد يُولَُد لَهُ َحي ًّا أَْو َميِّتًّا بَْعَد أَْن يَُكوَن يَقَُع َعلَْيِه اْسُم ُغََلٍم أَْو اْسُم 

ا فََشاتَاِن َوإِْن َكانَ   أُْنثَى فََشاةٌ َواِحَدةٌ. َجاِريٍَة. إْن َكاَن َذَكرًّ

ابِِع أَْصَلًّ  ابِِع ِمْن اْلِوََّلَدِة َوََّل تُْجِزُئ قَْبَل اْليَْوِم السَّ فَإِْن لَْم  -يَْذبَُح ُكلَّ َذلَِك فِي اْليَْوِم السَّ

ا.  يَْذبَْح فِي اْليَْوِم السَّابِِع َذبََح بَْعَد َذلَِك َمتَى أَْمَكَن فَْرضًّ

 َويُْهَدى َويُتََصدَُّق، هََذا ُكلُّهُ ُمبَاٌح ََّل فَْرٌض.َويُْؤَكُل ِمْنهَا 

ْبَعِة الَّتِي َذَكْرنَا يَْوُم اْلِوََّلَدِة َولَْو لَْم يَْبَق ِمْنهُ إَّلَّ يَِسيٌر.  َويَُعدُّ فِي اْْلَيَّاِم السَّ
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ابِِع، َوََّل بَأَْس بِأَْن يََمسَّ بَِشيْ  ٍء ِمْن َدِم اْلَعقِيقَِة، َوََّل بَأَْس َويَْحلُِق َرْأَسهُ فِي اْليَْوِم السَّ

ا  -بَِكْسِر ِعظَاِمهَا. َوََّل يُْجِزُئ فِي اْلَعقِيقَِة إَّلَّ َما يَقَُع َعلَْيِه اْسُم َشاٍة  أِْن، َوإِمَّ ا ِمْن الضَّ إمَّ

بِ  -ِمْن اْلَماِعِز فَقَْط  ِل َوََّل ِمْن اْلبَقَِر َوََّل يُْجِزُئ فِي َذلَِك ِمْن َغْيِر َما َذَكْرنَا ََّل ِمْن اْْلِ

ْنِسيَِّة، َوََّل ِمْن َغْيِر َذلَِك.  اْْلِ

ا ََّل يَقَُع َعلَْيِه اْسُم َشاٍة. ، َوََّل يُْجِزُئ َما ُدونَهَا ِممَّ  َوََّل تُْجِزُئ فِي َذلَِك َجَذَعةٌ أَْصَلًّ

ا يَُجوُز فِي َويُْجَزى الذََّكُر َواْْلُْنثَى ِمْن ُكلِّ َذلَِك؛ َويُْجِزُئ اْلَمِعيُب  َسَواٌء َكاَن ِممَّ

ا ََّل يَُجوُز فِيهَا، َوالسَّالُِم أَْفَضُل ، َويَُسمَّى اْلَمْولُوُد يَْوَم ِوََّلَدتِِه،  اْْلََضاِحي  أَْو َكاَن ِممَّ

َل وِ  ابِِع فََحَسٌن ،َويُْستََحبُّ أَْن يَْطَعَم أَوَّ َرْت تَْسِميَتُهُ إلَى اْليَْوِم السَّ ََّلَدتِِه التَّْمَر فَإِْن أُخِّ

، َواْلَعْبُد فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا َسَواٌء، َواْلُمْؤِمُن، َواْلَكافُِر  ا ،َواْلُحرُّ ا َولَْيَس فَْرضًّ َمْمُضوغًّ

 َكَذلَِك.

اَن لَهُ َماٌل َوِهَي فِي َماِل اْْلَِب أَْو اْْلُمِّ إْن لَْم يَُكْن لَهُ أٌَب، أَْو لَْم يَُكْن لِْلَمْولُوِد َماٌل، فَإِْن كَ 

ابِِع ُعقَّ َعْنهُ َكَما َذَكْرنَا َوََّل بُدَّ .. َوقَْد َذَكْرنَا فِي "  فَِهَي فِي َمالِِه ، َوإِْن َماَت قَْبَل السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْْلََضاِحي  " قَْوَل النَّبِيِّ  « ََّل تُْجِزي َجَذَعةٌ َعْن أََحٍد بَْعَدكَ : »-َصلَّى َّللاَّ

ا اْلَعقِيقَةُ، َوالنُُّسُك فَهَذَ  .. َوأَمَّ هُ نَصٌّ فَقَْد قُْلنَا: ََّل يَقَُع  -ا ُعُموٌم ََّل يَُخصُّ ِمْنهُ إَّلَّ َما َخصَّ

أِْن َواْلَمْعِز َوإِنََّما يُْطلَُق َذلَِك َعلَى  ْطََلِق فِي اللَُّغِة أَْصَلًّ َعلَى َغْيِر الضَّ اْسُم َشاٍة بِاْْلِ

ْطََلِق  الظِّبَاِء، َوُحْمرِ  اْلَوْحِش، َوبَقَِر اْلَوْحِش، اْستَِعاَرةًّ، َوبَيَانًّا َوإَِضافَةًّ، ََّل َعلَى اْْلِ

ا فِي اْلَعقِيقَِة.. فَإِْن قِيَل: فَهََلَّ  -أَْصَلًّ  أِْن َواْلَماِعِز إْجَماعًّ َولَْيَس اَِّلْقتَِصاُر َعلَى الضَّ

ا»لَِحِديِث َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر  أََجْزتُْم أَْن يَُعقَّ بَِما َشاَء َمتَى َشاَء؟ ؟ قُْلنَا: « أَِريقُوا َعْنهُ َدمًّ

َرهُ الَِّذي فِيِه  َعْن اْلُغََلِم َشاتَاِن، َوَعْن اْلَجاِريَِة َشاةٌ، تُْذبَُح يَْوَم »َذلَِك َخبٌَر ُمْجَمٌل، فَسَّ

ابِعِ  السَّابِِع؟ قُْلنَا: ِْلَنَّهُ قَْد َوَجَب الذَّْبُح يَْوَم  فَإِْن قِيَل: فَِمْن أَْيَن أََجْزتُْم الذَّْبَح بَْعدَ «.. السَّ

فَِة ِمْن اْلَماِل فَََل يَِحلُّ إْبقَاُؤهَا فِيِه فَهَُو َدْيٌن َواِجٌب  ابِِع َولَِزَم إْخَراُج تِْلَك الصِّ السَّ

 إْخَراُجهُ..

 -أقوال الفقهاء:

 لظاهر.قول المؤلف بفرضية العقيقة هو قول أبي سليمان وأهل ا■

يُْصنَُع بِاْلَعقِيقَِة َما يُْصنَُع بِاْْلُْضِحيَِّة ويعق عن نفسه وإن كان بالغا ويعق عن ■ 

 الغَلم.)الحسن البصري(

 َّل يعق عن الجارية.)ابن سيرين والحسن البصري وشقيق بن سلمة(■

 يُْستََحبُّ اْلَعقِيقَةُ َولَْو بُِعْصفُوٍر.)محمد بن إبراهيم التيمي(■ 

 العقيقة قبل السابع أو بعد السابع .)محمد بن سيرين(تذبح ■
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 يستحب أَّل تكسر عظامها ، وَّل يتصدق منه بشئ.)عطاء(■

بِيُّ بَِشْيٍء ِمْن َدِمهَا.)الزهري(■   تُْكَسُر ِعظَاُمهَا َوَرْأُسهَا َوََّل يَُمسُّ الصَّ

 العقيقة ليست واجبة.)الشافعي والنخعي(■

بَةًّ، لَِكنَّهَا َشاةٌ َعْن الذََّكِر َواْْلُْنثَى َسَواءًّ تُْذبَُح يَْوَم السَّابِِع، َوََّل يَُعدُّ اْلَعقِيقَةُ لَْيَسْت َواجِ ■ 

ابِِع َعقُّوا فِي الثَّانِي  فَإِْن لَْم يَْفَعلُوا لَْم يَُعقُّوا بَْعَد  -فِيهَا يَْوَم ِوََّلَدتِِه، فَإِْن لَْم يَُعقُّوا فِي السَّ

 َذلَِك.)مالك(

ا اْلقَْوُل بَِشاٍة َعْن الذََّكِر َواْْلُْنثَى؛ فَقَْد ُرِوَي َعْن طَائِفٍَة ِمْن السَّلَِف قال ال☆ -مؤلف: َوأَمَّ

ةَ : ِمْنهُْم َعائَِشةُ أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن، َوأَْسَماُء أُْختُهَا َوََّل يَِصحُّ َذلَِك َعْنهَُما؛ ِْلَنَّهَا َعْن اْبِن لَِهيعَ 

أَْو َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد  -َوِهَي َمْجهُولَةٌ  -ْو َعْن ُسََلفَةَ َمْوََّلِة َحْفَصةَ أَ  -َوهَُو َساقِطٌ  -

َوإِنََّما  -أَْو َعْن َمْخَرَمةَ ْبِن بَُكْيٍر َعْن أَبِيِه، َوِهَي َصِحيفَةٌ  -َوهَُو َضِعيٌف  -اللَّْيثِيِّ 

ِحيُح َعْن أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َما َذَكْرنَا عَ   ْنهَا قَْبُل، لَِكنَّهُ َعْن اْبِن ُعَمَر َصِحيٌح.الصَّ

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ بِّيِّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر الضَّ فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا، َوأَِميطُوا َعْنهُ اْْلَ   صحيح(«)َذىاْلُغََلِم َعقِيقَةٌ فَأَْهِريقُوا َعْنهُ َدمًّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ ُكْرٍز اْلُخَزاِعيَِّة أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعْن اْلُغََلِم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َشاتَاِن ُمَكافَأَتَاِن َوَعْن اْلَجاِريَِة َشاةٌ 

َرهُ أَْحَمُد ْبُن َحْنبٍَل أَنَّهَُما قال المؤلف: فَسََّر َعطَاٌء اْلُمَكافَأَتَاِن بِأَنَّهَُما اْلِمثْ  ََلِن ،َوفَسَّ

 اْلُمتَقَاِربَتَاِن أَْو اْلُمتََساِويَتَاِن.

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أُمِّ ُكْرٍز قَالَْت: َسِمْعت َرُسوَل َّللاَّ َعْن اْلُغََلِم »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

ُكْم ُذْكَرانًّا ُكنَّ أَْو إنَاثًّاَشاتَاِن َوَعْن اْلَجاِريَِة َشاةٌ ََّل يَ   صحيح(«)ُضرُّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْلَحَسِن َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُكلُّ »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َسمَّىُغََلٍم ُمْرتَِهٌن بَِعقِيقَتِِه تُْذبَُح َعْنهُ يَْوَم َسابِِعِه َويُْحلَُق َرْأُسهُ َويُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َسُمَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  ُكلُّ ُغََلٍم َرِهينَةٌ بَِعقِيقَتِِه َحتَّى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

نَُع؟ فََكاَن قَتَاَدةَ إَذا ُسئَِل َعْن الدَِّم َكْيَف يُصْ « تُْذبََح َعْنهُ يَْوَم السَّابِِع َويُْحلَُق َرْأُسهُ َويَُدمَّى

قَاَل: إَذا ُذبَِحْت اْلَعقِيقَةُ أُِخَذْت ِمْنهَا ُصوفَةٌ فَاْستُْقبِلَْت بِهَا أَْوَداُجهَا، ثُمَّ تُوَضُع َعلَى 

بِيِّ َحتَّى يَِسيَل َعلَى َرْأِسِه ِمْثُل اْلَخْيِط، ثُمَّ يُْغَسُل َرْأُسهُ بَْعُد َويُْحلَُق  يَافُوِخ الصَّ

 ".)صحيح(
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ا قال المؤلف:  امًّ اٌم إنََّما هَُو يَُسمَّى.. بَْل َوهََم أَبُو َداُود؛ ِْلَنَّ هَمَّ قَاَل أَبُو َداُود: أَْخطَأَ هَمَّ

 ثَبََّت َوبَيََّن أَنَّهُْم َسأَلُوا قَتَاَدةَ َعْن ِصفَِة التَّْدِميَِة اْلَمْذُكوَرِة فََوَصفَهَا لَهُْم.

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكٍر َوقَْد َولََدْت يُوُسُف ْبُن َماهََك أَنَّهُ َدَخَل َعلَ ■  ى َحْفَصةَ بِْنِت َعْبِد الرَّ

ِ َكانَْت  ا َعلَى اْبنِك؟ قَالَْت: َمَعاَذ َّللاَّ ا فَقُْلت لَهَا: هََلَّ َعقَْقت َجُزورًّ بَْيِر ُغََلمًّ لِْلُمْنِذِر ْبِن الزُّ

تِي َعائَِشةُ تَقُوُل: َعلَى اْلُغََلِم َشاتَاِن، َوَعلَ   ى اْلَجاِريَِة َشاةٌ.)صحيح(َعمَّ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َعْن اْلُغََلِم َشاتَاِن، َوَعْن اْلَجاِريَِة َشاةٌ.)صحيح(■ 

َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: يُْحلَُق َرْأُسهُ َويُلَطُِّخهُ بِالدَِّم، َويُْذبَُح يَْوَم السَّابِِع َويُتََصدَُّق بَِوْزنِِه ■ 

ةًّ.)صحيح(  فِضَّ

: إنَّ النَّاَس يُْعَرُضوَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَى اْلَعقِيقَِة َكَما يُْعَرُضوَن َوعَ ■  ْن بَُرْيَدةَ اْْلَْسلَِميِّ

لََواِت اْلَخْمِس   َوِمْثلُهُ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت اْلُحَسْيِن.)صحيح( -َعلَى الصَّ

هُ َولَ ■ » ا فَقَالَْت لَهُ: يَا أَنَُس ََّل يُْرِضُعهُ أََحٌد َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك أَنَّ أُمَّ ُسلَْيٍم أُمَّ َدْت ُغََلمًّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َحتَّى تَْغُدَو بِِه َعلَى َرُسوِل َّللاَّ ا أَْصبَْحُت اْنطَلَْقُت  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل: فَلَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوسَ  -بِِه إلَى َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل: لََعلَّ أُمَّ ُسلَْيٍم َولََدْت؟ قُْلُت: نََعْم،  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

بَِعْجَوٍة ِمْن َعْجَوِة اْلَمِدينَِة فَََلَكهَا فِي فِيِه ثُمَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فََوَضْعتُهُ فِي ِحْجِرِه َوَدَعا 

بِيُّ يَتَلَمَّظُهَا فَمَ  بِيِّ فََجَعَل الصَّ ِ قََذفَهَا فِي فِي الصَّ اهُ َعْبَد َّللاَّ  صحيح(«)َسَح َوْجهَهُ َوَسمَّ

ِ »َعْن أَنٍَس ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعقَّ َعْن نَْفِسِه بَْعَدَما َجاَءْتهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ةُ   «النُّبُوَّ

نَّةُ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن َوقَْد قِيَل لَهَا فِي ■ » اْلَعقِيقَِة بَِجُزوٍر، فَقَالَْت: ََّل، بَْل السُّ

أَْفَضُل، َعْن اْلُغََلِم َشاتَاِن ُمَكافَأَتَاِن، َوَعْن اْلَجاِريَِة َشاةٌ تُْقَطُع ُجُدوَّلًّ َوََّل يُْكَسُر لَهَا 

 ِ ابِِع، فَإ ْن لَْم يَُكْن فَفِي أَْربََعةَ َعَشَر، َعْظٌم فَيَأُْكُل َويُْطِعُم َويَتََصدَُّق، َوْليَُكْن َذلَِك يَْوَم السَّ

ضعيف() من رواية (َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن «)فَإِْن لَْم يَُكْن فَفِي إْحَدى َوِعْشِرينَ 

.  اْلَعْرَزِميِّ

ٍد َعْن أَبِيِه ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه وَ  -أَنَّ النَّبِيَّ »َعْن َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ بََعَث ِمْن  -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا ضعيف «)َعقِيقَِة اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن إلَى اْلقَابِلَِة بِِرْجلِهَا، َوقَاَل: ََّل تَْكِسُروا ِمْنهَا َعْظمًّ

 مرسل(

ِه ■  : ِمْن بَنِي َضْمَرةَ، َوقَاَل اْبُن ُعيَْينَةَ: أَْو َعْن َعمِّ َعْن َرُجٍل َعْن أَبِيِه، قَاَل الثَّْوِريُّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ْن النَّبِيِّ عَ » َوقَْد ُسئَِل َعْن اْلَعقِيقَِة؟ ََّل أُِحبُّ اْلُعقُوَق، َمْن  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() َعْن َرُجٍل ََّل يُْدَرى َمْن هَُو فِي «)ُولَِد لَهُ َولٌَد فَأََحبَّ أَْن يَْنُسَك َعْنهُ فَْليَْفَعلْ 

 اْلَخْلِق(



 

339 
 

ِه عن َعْمِرو بْ ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُسئَِل النَّبِيُّ »ِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ  -َصلَّى َّللاَّ

َعْن اْلَعقِيقَِة؟ فَقَاَل: ََّل أُِحبُّ اْلُعقُوَق، َمْن أََحبَّ ِمْنُكْم أَْن يَْنُسَك َعْن َولَِدِه فَْليَْفَعْل: َعْن 

 )ضعيف()صحيفة(« اِن، َوَعْن اْلَجاِريَِة َشاةٌ اْلُغََلِم َشاتَاِن ُمَكافَأَتَ 

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ َعقَّ َعْن اْلَحَسِن َكْبشًّ

ا  صحيح(«)َوَعْن اْلُحَسْيِن َكْبشًّ

ِ »َعْن أَنٍَس ■  ُ عَ  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َعقَّ َعْن اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن  -لَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َشاتَْينِ 

ةَ فِيِهَما لَهُْم، لُِوُجوٍه   :-قال المؤلف: َوهََذاِن ِعْنَدنَا أَثََراِن َصِحيَحاِن إَّلَّ أَنَّهُ ََّل ُحجَّ

لُهَا: أَنَّ َحِديَث أُمِّ ُكْرٍز َزائٌِد َعلَى َما فِي هََذْينِ  يَاَدةُ ِمْن اْلَعْدِل ََّل يَِحلُّ  أَوَّ اْلَخبََرْيِن َوالزِّ

 تَْرُكهَا.

ينَا ..ٍ َعْن أُمِّ ُكْرٍز قَالَْت:  ِ »َوالثَّانِي: أَنَّنَا ُروِّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

فََسِمْعتُهُ يَقُوُل: َعلَى اْلُغََلِم َشاتَاِن، َوَعلَى اْلَجاِريَِة  بِاْلُحَدْيبِيَِة أَْسأَلُهُ َعْن لُُحوِم اْلهَْدِي؟ -

ُكْم ُذْكَرانًّا َكانَْت أَْم إنَاثًّا  « .َشاةٌ، ََّل يَُضرُّ

ُ َعْنهُ  -َوََّل ِخََلَف فِي أَنَّ َمْولَِد اْلَحَسِن  َكاَن " َعاَم أُُحٍد " َوأَنَّ َمْولَِد اْلُحَسْيِن  -َرِضَي َّللاَّ

ُ َعْنهُ َرضِ  - َكاَن فِي اْلَعاِم الثَّانِي لَهُ َوَذلَِك قَْبَل اْلُحَدْيبِيَِة بَِسنَتَْيِن، فََصاَر اْلُحْكُم  -َي َّللاَّ

ا ِمْنهُ  عًّ ِم الَِّذي إنََّما َكاَن تَطَوُّ ِر، ََّل لِفِْعلِِه اْلُمتَقَدِّ  َعلَْيِه السَََّلُم. -لِقَْوِل اْلُمتَأَخِّ

ِ َواْلَوْجهُ الثَّالِ  ينَا ..ِ " أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ُث: أَنَّنَا ُروِّ  -َصلَّى َّللاَّ

ٍد: ََّل َشكَّ فِي أَنَّ  َعقَّْت َعْن اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن ِحيَن َولََدْتهَُما َشاةًّ َشاةًّ ". قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ُ َعْنهَا  -ةُ الَِّذي َعقَّْت بِِه فَاِطمَ  ِ  -َرِضَي َّللاَّ ُ  -هَُو َغْيُر الَِّذي َعقَّ بِِه َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َعقَّ َعْن ُكلِّ َواِحٍد  -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَاْجتََمَع ِمْن هََذْيِن اْلَخبََرْيِن أَنَّهُ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 

ُ َعْنهَا  -ةُ ِمْنهَُما بَِكْبٍش َوَعقَّْت فَاِطمَ   َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما بَِشاٍة..  -َرِضَي َّللاَّ

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن نََسَخ اْْلَْضَحى ُكلَّ َذْبٍح َكاَن قَْبلَهُ.■  عن ُمَحمَّ

ِد ْبِن َعلِيٍّ َوََّل يَِصحُّ دَ  ةَ فِيِه؛ ِْلَنَّهُ قَْوُل ُمَحمَّ ْعَوى النَّْسِخ إَّلَّ قال المؤلف: َوهََذا ََّل ُحجَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم. -بِنَصٍّ ُمْسنٍَد إلَى َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

 ]ِكتَاُب النُُّذوِر[

ِ َعزَّ َوَجلَّ[   ]َمْسأَلَةٌ نََذَر طَاَعةً ّلِِلَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ لَِزَمهُ اْلَوفَاُء بِهَا َِ نَْكَرهُ النَّْذَر َونَْنهَى َعْنهُ؛ لَِكْن َمَع َذلَِك َمْن نََذَر طَاَعةًّ  ّلِِلَّ

ِ تََعالَى؛ ا لِنِْعَمٍة ِمْن نَِعِم َّللاَّ ا أَْو ُشْكرًّ دًّ ِ َعزَّ َوَجلَّ ُمَجرَّ بًّا إلَى َّللاَّ ا إَذا نََذَرهَا تَقَرُّ أَْو  فَْرضًّ

ُ تََعالَى أََمَلًّ ََّل ظُْلَم فِيِه لُِمْسلٍِم، َوََّل لَِمعْ   :-ِصيٍَة إْن أََراهُ َّللاَّ
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، أَْو  ِ َعلَيَّ َصَدقَةُ َكَذا َوَكَذا، أَْو يَقُوَل: َصْوُم َكَذا َوَكَذا فَأَْكثََر، أَْو َحجٌّ ِمْثُل أَْن يَقُوَل: ّلِِلَّ

ِ تََعالَى، أَْو ِربَاطٌ، أَْو ِعيَاَدةُ َمِريٍض، أَْو ُشهُوُد ِجنَاَزٍة، أَْو ِزيَاَرةُ قَبْ  ِر ِجهَاٌد، أَْو ِذْكٌر ّلِِلَّ

ُكوُب، أَْو النُّهُوُض إلَى َمْشَعٍر ِمْن َمَشاِعِر َمكَّةَ،  ، أَْو َرُجٍل َصالٍِح، أَْو اْلَمْشُي أَْو الرُّ نَبِيٍّ

: -أَْو اْلَمِدينَِة، أَْو إلَى بَْيِت اْلَمْقِدِس، أَْو ِعْتُق ُمَعيٍَّن، أَْو َغْيُر ُمَعيٍَّن، أَْو أَيُّ طَاَعٍة َكانَْت 

ُد. فَهََذا هُوَ  ُب اْلُمَجرَّ  التَّقَرُّ

ِ َعلَيَّ إَذا َخلََّصنِي ِمْن َكَذا، أَْو إَذا َملََّكنِي أَْمَر َكَذا، أَْو إَذا َجَمَعنِي َمَع أَبِي،  أَْو يَقُوَل: ّلِِلَّ

 .أَْو فََُلٍن َصِديقِي، أَْو َمَع أَْهلِي َصَدقَةٌ، أَْو َذَكَر َشْيئًّا ِمْن اْلقَُرِب الَّتِي َذَكْرنَا

ِ إْن أَْنَزَل اْلَغْيَث، أَْو إْن َصَحْحت ِمْن ِعلَّتِي، أَْو إْن تََخلَّْصت، أَْو إْن  أَْو يَقُوَل: َعلَيَّ ّلِِلَّ

 َملَْكت أَْمَر َكَذا، أَْو َما أَْشبَهَ هََذا.

ِ، أَْو َما لَْيَس طَاَعةًّ َوََّل َمْعِصيَةًّ: لَْم يَْلَزْم ا  :-ْلَوفَاُء بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك فَإِْن نََذَر َمْعِصيَةًّ ّلِِلَّ

ا، أَْو أَْن يَْصبَُغ ثَْوبَهُ أَْحَمَر، أَْو َما أَْشبَهَ هََذا  َوَكَذلَِك َمْن نََذَر طَاَعةًّ  -ِمْثُل أَْن يُْنِشَد ِشْعرًّ

 -إْن نَاَل َمْعِصيَةًّ، أَْو إَذا َرأَى َمْعِصيَةًّ 

ِ َعلَيَّ َصْوٌم إنْ  قُتَِل فََُلٌن، أَْو إْن ُضِرَب، َوَذلَِك اْلفََُلُن ََّل يَْستَِحقُّ َشْيئًّا  ِمْثَل أَْن يَقُوَل: ّلِِلَّ

 ِمْن َذلَِك..

َوَكَذلَِك َمْن أَْخَرَج نَْذَرهُ َمْخَرَج اْليَِميِن، فَقَاَل َعلَيَّ اْلَمْشُي إلَى َمكَّةَ إْن َكلَّْمت فََُلنًّا، أَْو 

ْمت فََُلنًّا، أَْو إْن ُزْرت فََُلنًّا، فَُكلُّ هََذا ََّل يَْلَزُم اْلَوفَاُء بِِه، َعلَيَّ ِعْتُق َخاِدِمي فََُلنَةَ إْن َكلَّ 

 َوََّل َكفَّاَرةٌ فِيِه إَّلَّ اَِّلْستِْغفَاُر فَقَْط.

ِ َعلَيَّ َولَْم يَُسمِّ َشْيئًّا فَلَْيَس َعلَْيِه إَّلَّ َكفَّاَرةُ يَِميٍن فَقَْط. َوقَاَل قَْومٌ  : َما َخَرَج ِمْن فَإِْن قَاَل: ّلِِلَّ

هََذا َمْخَرَج اْليَِميِن فََعلَْيِه اْلَوفَاُء بِِه. َوقَاَل آَخُروَن: َما َخَرَج ِمْن هََذا َمْخَرَج اْليَِميِن فَلَْيَس 

ا َما ََّل طَاَعةَ فِيِه َوََّل َمْعِصيَةَ، فَإِنَّ نَاِذَرهُ ُموِجٌب َما لَمْ  يُوِجبُهُ  فِيِه إَّلَّ َكفَّاَرةُ يَِميٍن...َوأَمَّ

ِ تََعالَى، فَفِْعلُهُ لَِذلَِك َمعْ  ُ تََعالَى َوََّل نََدَب إلَْيِه، َوَمْن فََعَل هََذا فَقَْد تََعدَّى ُحُدوَد َّللاَّ ِصيَةٌ، َّللاَّ

ُ تََعالَى ِمْن َذلَِك.  فَََل يَْلَزُمهُ اْلَوفَاُء بَِما لَْم يَْلَزْمهُ َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

ا َعْن اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، قول المؤلف هو • قول:مسروق والشعبي، َوَصحَّ هََذا أَْيضًّ

 ، ْعبِيِّ َواْلَحاِرِث اْلُعْكلِيِّ اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن ِمْن طَِريِق ُشْعبَةَ َعْنهَُما َوهَُو قَْوُل الشَّ َوَحمَّ

ٍد َوأَبِ   ي ُسلَْيَماَن، َوأَهل الظاهر.َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َواْلقَاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

َمْن أَْخَرَج نَْذَرهُ َمْخَرَج اْليَِميِن ِمْثَل َمْن قَاَل َعلَيَّ اْلَمْشُي إلَى َمكَّةَ إْن َكلَّْمت فََُلنًّا، فَإِْن •

 َكلََّمهُ فََعلَْيِه اْلَوفَاُء بَِذلَِك.)مالك و أبو حنيفة(

: َكفَّاَرةُ يَِميٍن فَ  ِه.َوقَاَل الشَّافِِعيُّ  قَْط إَّلَّ فِي اْلِعْتِق اْلُمَعيَِّن َوَحدِّ

: ََّل َشْيَء  َوقَاَل أَبُو ثَْوٍر: َكفَّاَرةُ يَِميٍن فِي ُكلِّ َذلَِك اْلِعْتِق اْلُمَعيَِّن َوَغْيِرِه. َوقَاَل اْلُمَزنِي 

ِه فَفِيِه اْلَوفَاُء بِِه.    فِي َذلَِك إَّلَّ فِي اْلِعْتِق اْلُمَعيَِّن َوَحدِّ

ٍة، أَْو قَاَل: َمالِي فِي اْلَمَساِكيِن: ُكلُّ ●  َمْن قَاَل َعلَيَّ أَْلُف بََدنٍَة، أَْو قَاَل َعلَيَّ أَْلُف َحجَّ

ِ ْبِن ُعَمَر(  َذلَِك يَِميٌن.)عطاء َوهَُو قَْوُل قَتَاَدةَ َوُسلَْيَماَن ْبِن يََساٍر، َوَسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 -األحاديث واآلثار:
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ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -اْبِن ُعَمَر َعْن النَّبِيِّ  َعنْ • أَنَّهُ نَهَى َعْن النَّْذِر، َوقَاَل: إنَّهُ » -َصلَّى َّللاَّ

صحيح()هََذا لَْفظُ ُسْفيَاَن. َولَْفظُ ُشْعبَةَ إنَّهُ «)ََّل يَُردُّ َشْيئًّا َولَِكْن يُْستَْخَرُج بِِه ِمْن اْلبَِخيلِ 

َواتَّفَقَا فِي َغْيِر « إنَّهُ ََّل يَُردُّ َشْيئًّا، َوإِنَّهُ يُْستَْخَرُج بِِه ِمْن اْلبَِخيلِ »َخْيٍر َمَكاَن ََّل يَأْتِي بِ 

 َذلَِك(

 َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِي َسِعيٍد اْلَمْقبُِريِّ " أَنَّهُ َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: ََّل أَْنِذُر أَبَدًّا.)صحيح(•

َ تََعالَى فَْليُِطْعهُ، َوَمْن »سول َّللا يَقُوُل[ : عن عائشة سمعت ر• َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع َّللاَّ

َ تََعالَى فَََل يَْعِصهِ   صحيح(«)نََذَر أَْن يَْعِصَي َّللاَّ

ِ »َعْن اْبِن َعبَّاٍس • ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ إَذا هَُو  بَْينََما هَُو يَْخطُبُ  -َصلَّى َّللاَّ

َكلََّم بَِرُجٍل قَائٍِم فََسأََل َعْنهُ؟ فَقَالُوا أَبُو إْسَرائِيَل نََذَر أَْن يَقُوَم َوََّل يَْقُعَد َوََّل يَْستَِظلَّ َوََّل يَتَ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َويَُصوَم فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى  ْستَِظلَّ َوْليَْقُعْد : ُمْرهُ فَْليَتََكلَّْم َوْليَ -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوْليُتِمَّ َصْوَمهُ 

ِ اْلَحْمُد، أََمَرهُ  ْوِم  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف:َوهََذا ُكلُّهُ هَُو نَْفُس قَْولِنَا َوّلِِلَّ بِاْلَوفَاِء بِالصَّ

ْعِصيَةًّ ِمْن اْلُوقُوِف َوتَْرِك الَِّذي هَُو طَاَعةٌ َونَهَاهُ َعْن اْلَوفَاِء بَِما لَْيَس طَاَعةًّ َوََّل مَ 

 اَِّلْستِْظََلِل َوتَْرِك اْلَكََلِم.

ْحَمِن  َوقَْد قَاَل أَبُو ثَْوٍر: يَْلَزُمهُ تَْرُك اْلَكََلِم َواْحتَجَّ لَهُ بِقَْولِِه تََعالَى: }إِنِّي نََذْرُت لِلرَّ

ا فَلَْن أَُكلَِّم اْليَْوَم إِْنِسيًّ ا{ ]مريم:  بِقَْولِِه تََعالَى }آيَتَُك أََّل تَُكلَِّم النَّاَس ثََلَث [ . وَ ٢٣َصْومًّ

: هَِذِه َشِريَعةُ َزَكِريَّا، َوَمْريََم ٥٠لَيَاٍل َسِويًّ ا{ ]مريم:   -َعلَْيِهَما السَََّلُم  -[ . قَاَل َعلِيٌّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوسَ  -َوََّل يَْلَزُمنَا َشِريَعةُ َغْيِر نَبِيِّنَا  َمَع أَنَّ َشأْنَهَُما آيَةٌ ِمْن آيَاِت  -لََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ِة، َولَْيَسْت اآْليَاُت لَنَا، َوقَْد نَهَى َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -النُّبُوَّ َعْن تَْرِك  -َصلَّى َّللاَّ

 اْلَكََلِم َكَما َذَكْرنَا.

ُ  -َعْن َعائَِشةَ أَنَّ النَّبِيَّ • ِ »قَاَل:  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ ََّل نَْذَر فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

  ضعيف(«)َوَكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ يَِمينٍ 

ْهِريُّ ِمْن أَبِي َسلََمةَ، إنََّما َرَواهُ َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن  قال المؤلف:َوهََذا َخبٌَر لَْم يَْسَمْعهُ الزُّ

 َوُسلَْيَماَن ْبِن أَْرقََم َمْذُكوٌر بِاْلَكِذِب. -بِي َكثِيٍر َعْن أَبِي َسلََمةَ أَْرقََم َعْن يَْحيَى ْبِن أَ 

• ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َمْن نََذَر نَْذرًّ

ا ََّل يُِطيقُهُ فََكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ َمْعِصيٍَة فََكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ يَِميٍن، َومَ  ْن نََذَر نَْذرًّ

 ضعيف()طلحة بن يحيى اْلنصاري ضعيف جدا(«)يَِمينٍ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن َعْن النَّبِيِّ • ََّل نَْذَر فِي »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف()محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضعف(«)يَِمينٍ  َغَضٍب، َوَكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ 

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -قال المؤلف:َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل َّللاَّ ِمْثَل َحِديِث  -َصلَّى َّللاَّ

 طَْلَحةَ ْبِن يَْحيَى اْْلَْنَصاِريِّ الَِّذي َذَكْرنَا. َواْبُن أَبِي أَُوْيٍس َضِعيٌف.

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم َعْن النَّبِيِّ • ا فِي : »-َصلَّى َّللاَّ َمْن نََذَر نَْذرًّ

ُم ْبُن ُسلَْيَماَن هَالٌِك(« . َمْعِصيٍَة فََكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ يَِمينٍ   )ضعيف()َسَلَّ

بَنِي َحنِيفَةَ؛ َوقَاَل اْبُن ُجَرْيٍج: َحدَّْثت َعْن يَْحيَى َعْن يَْحيَى ْبِن أَبِي َكثِيٍر َعْن َرُجٍل ِمْن •
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ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -ْبِن أَبِي َكثِيٍر َعْن أَبِي َسلََمةَ ثُمَّ اتَّفَقَا َعْن النَّبِيِّ  ََّل نَْذَر : »-َصلَّى َّللاَّ

ِ َوَكفَّاَرتُهُ َكفَّارَ    « .ةُ يَِمينٍ فِي َغَضٍب َوََّل فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

ْن ََّل يُْدَرى َمْن هَُو.  قال المؤلف:أََحُدهَُما ُمْرَسٌل َوُمْنقَِطٌع، َواآْلَخُر ُمْرَسٌل َوَعمَّ

 َعْن اْبِن َمْسُعوٍد، َواْبِن َعبَّاٍس: ََّل َوفَاَء لِنَْذٍر فِي َمْعِصيٍَة َوَكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ يَِميٍن .•

ٌء ِمْن َذلَِك؛ ِْلَنَّهُ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ِمْن طَِريِق اْبنِِه أَبِي ُعبَْيَدةَ قال المؤلف:َوََّل يَِصحُّ َشيْ 

َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس ِمْن طَِريِق إْبَراِهيَم ْبِن أَبِي يَْحيَى، َوهَُو َمْذُكوٌر  -َولَْم يَْسَمْع ِمْنهُ َشْيئًّا 

 بِاْلَكِذِب.

ا ِمْن طَِريِق أَبِي  ينَا أَْيضًّ ُسْفيَاَن َعْن َجابٍِر: ََّل نَْذَر فِي َمْعِصيٍَة َوَكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ َوُروِّ

 يَِميٍن، َوأَبُو ُسْفيَاَن َساقِطٌ.

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ َرُجَلًّ أَتَاهُ فَقَاَل: إنِّي نََذْرت إْن نََجا أَبِي ِمْن اْْلَْسِر أَْن أَقُوَم •

ا ُعْريَانًّا، َوأَْن أَُصوَم يَْومًّ  ا، َوَصلِّ قَائِمًّ ا؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: اْلبَْس ثِيَابَك، َوُصْم يَْومًّ

ا. )صحيح(  َوقَاِعدًّ

ِ تََعالَى. • ا يَقُوُل: ََّل َوفَاَء لِنَْذٍر فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ بَْيِر: أَنَّهُ َسِمَع َجابِرًّ َوَعْن أَبِي الزُّ

 )صحيح(

اٍس َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب: أَنَّ َرُجَلًّ نََذَر أَْن ََّل يَأُْكَل َمَع بَنِي َوَعْن ِعْكِرَمةَ َعْن اْبِن َعبَّ •

  أَِخيِه يَتَاَمى؟ فَقَاَل لَهُ ُعَمُر: اْذهَْب فَُكْل َمَعهُْم.

يَق • دِّ ُ تََعالَى َعْنهُ  -َوَعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َحاِزٍم أَنَّ أَبَا بَْكٍر الصِّ اْمَرأَةًّ  أََمرَ  -َرِضَي َّللاَّ

 نََذَرْت أَْن تَُحجَّ َساِكتَةًّ بِأَْن تَتََكلََّم.)صحيح(

• ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -عن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل َّللاَّ َمْن »أَنَّهُ قَاَل فِي َحِديِث:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أَْو لِيَْصُمتْ   )صحيح(« َكاَن َحالِفًّا فَْليَْحلِْف بِاّلَِلَّ

ِ قال ال ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -مؤلف:فَأَْبطََل َرُسوُل َّللاَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ -َصلَّى َّللاَّ ُكلَّ يَِميٍن إَّلَّ بِاّلَِلَّ

 َونَهَى َعْنهَا..

، َوُكلُّ َمالٍ ●  قال أَبُو َرافٍِع َ: قَالَْت لِي َمْوََّلتِي لَْيلَى بِْنِت اْلَعْجَماِء: ُكلُّ َمْملُوٍك لَهَا ُحرٌّ

 لَهَا هَْدٌي، َوِهَي يَهُوِديَّةٌ، أَْو نَْصَرانِيَّةٌ إْن لَْم تُطَلِّْق اْمَرأَتَك؛ فَأَتَْيت َزْينََب بِْنَت أُمِّ َسلََمةَ 

ُ فَِداَءك إنَّهَا قَالَْت: ُكلُّ  أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن فََجاَءْت َمِعي إلَْيهَا، فَقَالَْت: يَا َزْينَُب َجَعلَنِي َّللاَّ

ُجِل َوبَْيَن َمْملُو ٍك ُحرٌّ َوِهَي يَهُوِديَّةٌ؟ فَقَالَْت لَهَا َزْينَُب: يَهُوِديَّةٌ َونَْصَرانِيَّةٌ َخلِّ بَْيَن الرَّ

مَّ اْمَرأَتِِه: فََكأَنَّهَا لَْم تَْقبَْل فَأَتَْيت َحْفَصةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن فَأَْرَسلَْت َمِعي إلَْيهَا فَقَالَْت: يَا أُ 

، َوُكلُّ َماٍل لَهَا هَْدٌي َوِهَي اْلُمْؤمِ  ُ فَِداَءك إنَّهَا قَالَْت: ُكلُّ َمْملُوٍك ُحرٌّ نِيَن َجَعلَنِي َّللاَّ

ُجِل َوبَيْ  َن يَهُوِديَّةٌ أَْو نَْصَرانِيَّةٌ؛ فَقَالَْت أُمُّ اْلُمْؤِمنِيَن: يَهُوِديَّةٌ َونَْصَرانِيَّةٌ َخلِّ بَْيَن الرَّ

 اْمَرأَتِِه.

َشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فِيَمْن قَاَل لَِغِريِمِه: إْن فَاَرْقتُك فََما لِي َعلَْيك فِي اْلَمَساِكين عن َعائِ ●

 َصَدقَةٌ، فَفَاَرقَهُ، إنَّ هََذا ََّل َشْيَء يَْلَزُمهُ فِيِه.

ِ،  َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن أَنَّهَا قَالَْت فِيَمْن قَاَل فِي يَِميٍن: َمالِي● َ َضَرائُِب فِي َسبِيِل َّللاَّ

 أَْو قَاَل: َمالِي ُكلُّهُ فِي ِرتَاِج اْلَكْعبَِة َكفَّاَرةُ يَِميٍن.
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ِ إْن لَْم يَُكْن ●َ ْي اْلُمْؤِمنِيَن فِيَمْن قَاَل َعلَيَّ اْلَمْشُي إلَى بَْيِت َّللاَّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ، َوَعائَِشةَ أُمَّ

 َكَذا َكفَّاَرةُ يَِميٍن.

أَنَّ اْبَن ُعَمَر ُسئَِل َعْن النَّْذِر؟ فَقَاَل: أَْفَضُل اْْلَْيَماِن، فَإِْن لَْم تَِجْد، فَاَلَّتِي تَلِيهَا يَقُوُل:  ●

ْطَعاُم.)ضعيف()من رواية أبي معشر(  اْلِعْتُق، ثُمَّ اْلِكْسَوةُ، ثُمَّ اْْلِ

ةٌ إْن َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَبِي َحاِضٍر قَاَل: َحلَفَْت اْمرَ ●  ِ، َوَجاِريَتِي ُحرَّ أَةٌ: َمالِي فِي َسبِيِل َّللاَّ

ا قَْولُهَا: َمالِي فِي  ا اْلَجاِريَةُ فَتُْعتَُق، َوأَمَّ لَْم تَْفَعْل َكَذا؟ فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس، َواْبُن ُعَمَر: أَمَّ

ِ، فَيُتََصدَُّق بَِزَكاِة َمالِهَا.  َسبِيِل َّللاَّ

ْصُر أَْن يَْحلَِف َعْن اْبِن ُعَمَر قَ ●  اَل: َمْن َحلََف َعلَى يَِميِن إْصٍر فَََل َكفَّاَرةَ لَهُ َواْْلِ

بِطَََلٍق، أَْو َعتَاٍق، أَْو نَْذٍر، أَْو َمْشٍي، َوَمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن َغْيِر َذلَِك فَْليَأِْت الَِّذي هَُو 

 َخْيٌر فَهَُو َكفَّاَرتُهُ. )ضعيف()جميل بن زيد ساقط(

 7772[منََذَر أَْن يَتََصدََّق بَِجِميِع َمالِِه فِي اْلَمَساِكينِ ]

َحابَِة َوالتَّابِِعيَن  َدقَةُ بَِجِميِع اْلَماِل فَقَْد َذَكْرنَا َمْن قَاَل: ََّل َشْيَء فِي َذلَِك ِمْن الصَّ ا الصَّ فَأَمَّ

 َوهَُو قَْولُنَا... -إَذا َخَرَج َمْخَرَج اْليَِميِن 

فَهَهُنَا  -لَْت هَِذِه اْْلَْقَواُل إَّلَّ قَْوَل َمْن قَاَل: يَتََصدَُّق بَِجِميِعِه؛ ِْلَنَّهُ طَاَعةٌ َمْنُذوَرةٌ فَإَِذا بَطَ 

ُ تََعالَى، فَنَقُوُل  : قَاَل َّللاَّ تََعالَى }َوآِت َذا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن -نَتََكلَُّم َمَعهُْم إْن َشاَء َّللاَّ

ا{ َوقَاَل تََعالَى: }َوَّل تَْجَعْل يََدَك َمْغلُولَةًّ إِلَى ُعنُقَِك َوَّل َواْبَن ا ْر تَْبِذيرًّ بِيِل َوَّل تُبَذِّ لسَّ

ا{ ]اْلسراء:  ا َمْحُسورًّ  [ .٢٢تَْبُسْطهَا ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُومًّ

هُ َّل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن{ ]اْلنعام: َوقَاَل تََعالَى: }َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدِه َوَّل تُْسِرفُوا إِنَّ 

ِ تََعالَى ٥١٥ ُ تََعالَى َولَْم يُِحبَّ َمْن تََصدََّق بُِكلِّ َما يَْملُِك... فَإِْن َذَكُروا قَْوَل َّللاَّ [ فَََلَم َّللاَّ

 [ .٢}َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ{ ]الحشر: 

َدقَِة أَْفَضُل؟ فَقَاَل: َجْهُد اْلُمقِلِّ »إْذ ُسئَِل  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْولَهُ   « .أَيُّ الصَّ

« َسبََق ِدْرهٌَم ِمائَةَ أَْلٍف َكاَن لَِرُجٍل ِدْرهََماِن تََصدََّق بِأَْجَوِدِهَما» -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْولَهُ 

. 

ُ ِمْنهُْم{ ]التوبة: َوبِقَْولِِه تََعالَى }َوالَِّذيَن َّل يَ  ِجُدوَن إَِّل ُجْهَدهُْم فَيَْسَخُروَن ِمْنهُْم َسِخَر َّللاَّ

١٢. ] 

ِ »َوبَِحِديثِي أَبِي َمْسُعوٍد  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ َدقَِة؛  -َصلَّى َّللاَّ يَأُْمُرنَا بِالصَّ

فَهََذا ُكلُّهُ َصِحيٌح « ُء بِاْلُمدِّ، َوَصَدقَِة أَبِي َعقِيٍل بَِصاِع تَْمرٍ فَيَْنطَلُِق أََحُدنَا فَيَتََحاَمُل فَيَِجي

ةٌ لَنَا ََّل لَهُْم.  َوُحجَّ

ِ تََعالَى }َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ{ ]الحشر:  ا قَْوُل َّللاَّ [ ٢َوأَمَّ

ا، إنََّما فِيِه أَنَّهُْم َكانُوا ُمقِلِّيَن، َويُْؤثُِروَن ِمْن بَْعِض فَلَْيَس فِيِه أَنَّهُْم لَْم يُْبقُوا  ِْلَْنفُِسِهْم َمَعاشًّ

 قُوتِِهْم.

ا قَْوله تََعالَى: }َوالَِّذيَن َّل يَِجُدوَن إَِّل ُجْهَدهُْم{ ]التوبة:  ا.١٢َوأَمَّ  [ فَِمْثُل هََذا أَْيضًّ

ا قَْولُهُْم " َجْهُد اْلُمقِلِّ " فَ  َعلَْيِه  -فِي َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ هَِذِه اللَّْفظَةُ اْلَمْوُصولَةُ بِقَْولِِه َوأَمَّ

ََلُم   فَبَيََّن هََذا اْلقَْوُل أَنَّهُ َجْهُدهُ بَْعَد َكفَاِف َمْن تَُعوُل.« َواْبَدْأ بَِمْن تَُعولُ : »-السَّ
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ا، َوإِنََّما كَ  اَن لَِرُجٍل ِدْرهََماِن فَتََصدََّق بِأَْجَوِدِهَما، فََكَذلَِك َوَكَذلَِك َحِديثَا أَبِي َمْسُعوٍد أَْيضًّ

ا، َوقَْد يَُكوُن لَهُ َضْيَعةٌ أَْو لَهُ َغلَّةٌ تَقُوُم بِِه فَتََصدََّق بِأََحِد ِدْرهََمْيِن َكانَا لَهُ َولَْم يَقُ   -ْل أَْيضًّ

فََصحَّ بَِما َذَكْرنَا أَنَّ َمْن نََذَر أَْن يَتََصدََّق بَِجِميِع  : إنَّهُ لَْم يَُكْن لَهُ َغْيُرهَُما..-َعلَْيِه السَََّلُم 

ِ تََعالَى، لَْم يَْلَزْمهُ أَْن يَتََصدََّق ِمْنهُ إ ا َعلَى َسبِيِل اْلقُْربَِة إلَى َّللاَّ عًّ ، أَْو ُمنَوَّ َّلَّ َمالِِه ُمْجَمَلًّ

 بَِما أَْبقَى لِنَْفِسِه، َوِْلَْهلِِه ِغنًّى..

 -قهاء:أقوال الف

 ■ ، َمْن نََذَر أَْن يَتََصدََّق بَِجِميِع َمالِِه فِي اْلَمَساِكين يلزمِه َما َجَعَل َعلَى نَْفِسِه.) الشَّافِِعيِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، قَاَل هَُؤََّلِء: فَإِْن أَْخَرَجهُ  ، َوالطََّحاِويِّ ، َوهَُو قَْوُل ُعْثَماَن اْلبَتِّيِّ  َوالنََّخِعيِّ

 اْليَِميِن فََكفَّاَرتُهُ َكفَّاَرةُ يَِميٍن إَّلَّ أَبَا ُسلَْيَماَن فَقَاَل: ََّل َشْيَء فِي َذلَِك( َمْخَرجَ 

َمْن نََذَر أَْن يَتََصدََّق بَِجِميِع َمالِِه فِي اْلَمَساِكيِن فليَتََصدَُّق بِِه َعلَى بَْعِض بَنَاتِِه.) روى ■ 

ٍد(َعْن َسالٍِم، َواْلقَاِسِم ْبِن   ُمَحمَّ

يَتََصدَُّق بَِجِميِعِه َحاَشا قُوِت َشْهٍر فَإَِذا أَفَاَد َشْيئًّا تََصدََّق بَِما َكاَن أَْبقَى لِنَْفِسِه.) ُزفََر ■ 

 ْبِن اْلهَُذْيِل، َوَرأَى فِيِه إَذا أَْخَرَجهُ َمْخَرَج اْليَِميِن َكفَّاَرةَ يَِميٍن(

ِزيِه.)روى عن ابن المسيب وصح عن الزهري والليث بن يَتََصدَُّق بِثُلُِث َمالِِه َويَجْ ■ 

 سعد(

 فِيِه َكفَّاَرةُ يَِميٍن.)عكرمة وعطاء والحسن واْلوزاعي(■ 

ا فَْليُْهِد ُخُمَسهُ َوإِْن َكاَن َوَسطًّا فَُسبَُعهُ، َوإِْن َكاَن قَلِيَلًّ ■ َّل يجوز ذلك فَإِْن َكاَن ماله َكثِيرًّ

 َل قَتَاَدةُ: اْلَكثِيُر أَْلفَاِن، َواْلَوَسطُ أَْلٌف، َواْلقَلِيُل َخْمُسِمائٍَة(فَُعُشُرهُ.)جابر بن زيد و قَا

يَتََصدَُّق بُِرْبِع اْلُعْشِر.)روى عن ابن عباس وابن عمر وهو قول ربيعة وعبد ■ 

 العزيز بن الماجشون(

)عطاء ، قَاَل اْبُن ُجَرْيٍج َعْنهُ: َمْن قَاَل: إبِلِي نَْذٌر، أَْو هَْدٌي، أَنَّهُ يُْجِزيه بَِعيٌر ِمْنهَا.■

ا ثَِمينًّا، َويُْمِسُك بَقِيَّةَ   لََعلَّهُ يُْجِزيه إْن َكانَْت إبِلُهُ َكثِيَرةًّ ،َوقَاَل اْبُن َذرٍّ َعْنهُ: يُْهِدي َجُزورًّ

 إبِلِِه(

ا، أَْو َعلَى َسبِيِل اْليَمِ ■  يِن، فَإِنَّهُ يَْلَزُمهُ أَْن يَتََصدََّق َمْن نََذَر أَْن يَتََصدََّق بَِجِميِع َمالِِه نَْذرًّ

ِة، َسَواٌء َكاَن َمَعهُ  َكاةُ فَقَْط، َكاْلَمَواِشي، َوالذَّهَِب َواْلفِضَّ ِمْن َمالِِه بُِكلِّ نَْوٍع تَِجُب فِيِه الزَّ

َكاةُ، أَْو َكاَن أَقَلَّ ِمْن النَِّصاِب  ََّل َشْيَء َعلَْيِه فِي وَ  -ِمْن َذلَِك نَِصاٌب تَِجُب فِي ِمْثلِِه الزَّ

 َسائِِر أَْمَوالِِه.)أبو حنيفة(

ِ تََعالَى }ُخْذ ⊙ َكاةُ لِقَْوِل َّللاَّ هَ بَْعُضهُْم بِأَْن قَاَل: اْلَماُل هَُو الَِّذي فِيِه الزَّ قال المؤلف: َوَموَّ

 [ .٥٠٢ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقَةًّ{ ]التوبة: 

َدقَةُ اْلَمأُْخوَذةُ إنََّما ، َوََّل  و الصَّ ِهَي ِمْن ُجْملَِة َما يَْملُِك اْلَمْرُء، َوَما اْختَلََف قَطُّ َعَربِيٌّ

، َوأَْمَواَّلًّ ..َوقَاَل أَبُو طَْلَحةَ لَِرُسوِل  وَر تَُسمَّى: َماَّلًّ ، َوََّل فَقِيهٌ، أَنَّ اْلَحَوائَِط، َوالدُّ لَُغِويٌّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ِ »بُّ أَْمَوالِي إلَيَّ بَْيُرَحاُء أَحَ  -َصلَّى َّللاَّ ُ  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

لَِكْعِب ْبِن َمالٍِك أَْمِسْك َعلَْيَك بَْعَض َمالَِك؟ فَقَاَل: إنِّي أُْمِسُك َسْهِمي الَِّذي  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

 « ..بَِخْيبَرَ 
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اْليَِميِن إْن قَاَل: َمالِي ُكلُّهُ َصَدقَةٌ َعلَى اْلَمَساِكيِن  َسَواٌء نََذَر َذلَِك أَْو أَْخَرَجهُ َمْخَرجَ ■ 

أَْجَزأَهُ ثُلُثُهُ، فَإِْن قَاَل: ُدوِري ُكلُّهَا َصَدقَةٌ َعلَى اْلَمَساِكيِن َوِضيَاِعي ُكلُّهَا َصَدقَةٌ َعلَى 

ي ُكلُّهُْم َصَدقَةٌ َعلَى اْلَمَساِكيِن، فَلَْم اْلَمَساِكيِن، َوثِيَابِي ُكلُّهَا َصَدقَةٌ َعلَى اْلَمَساِكيِن، َوَرقِيقِ 

ا َحتَّى أَتَى َعلَى ُكلِّ َما يَْملُِك  ا نَْوعًّ : لَِزَمهُ أَْن يَتََصدََّق بُِكلِّ -يََزْل هََكَذا َحتَّى َسمَّى نَْوعًّ

لُهُ َعْن آِخِرِه، ََّل يُْجِزيه ِمْنهُ الثُّلُُث إَّلَّ أَنَّهُ يُْؤَمُر َوََّل    يُْجبَُر.َذلَِك أَوَّ

: لَِزَمهُ أَْن يَتََصدََّق َعلَْيِه بُِكلِّ َذلَِك َويُْجبََر -فَلَْو قَاَل َمَكاَن اْلَمَساِكيِن َعلَى إْنَساٍن بَِعْينِِه 

 َعلَى َذلَِك.)مالك(

ا فَُرْبُع ُعْشِرِه، َوإِنْ ■  ا تََصدََّق بِثُلُثِِه، َوإِْن َكاَن يَِسيرًّ َكاَن َعلَقَةًّ قَلِيلَةًّ،  إْن َكاَن َمالُهُ َكثِيرًّ

 فََكفَّاَرةُ يَِميٍن.)ابن وهب(

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن النَّبِيِّ ■   صحيح(«)َكفَّاَرةُ النَّْذِر َكفَّاَرةُ يَِمينٍ »ِمْن قَْولِِه  -َصلَّى َّللاَّ

ةَ لَهُْم فِيِه ِْلَنَّ ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لنَّبِيَّ قال المؤلف: َوهََذا َخبٌَر ََّل ُحجَّ َمْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َ فَْليُِطْعهُ، َوَمْن نََذَر أَْن يَْعِصيَهُ فَََل يَْعِصهِ  ؛ فَََل يَْخلُو النَّْذُر بَِصَدقَِة « نََذَر أَْن يُِطيَع َّللاَّ

ِ تََعالَى فَيَْلَزمُ  اْلَوفَاُء بِِه، أَْو يَُكوَن َمْعِصيَةًّ فَََل يَْلَزُمهُ  اْلَماِل ُكلِِّه ِمْن أَْن يَُكوَن طَاَعةًّ ّلِِلَّ

 أَْصَلًّ إَّلَّ أَْن يَأْتَِي نَصٌّ َصِحيٌح فِي َذلَِك بُِحْكٍم َما فَيُوقَُف ِعْنَدهُ..

ِ ْبِن َكْعِب ْبِن َمالٍِك قَاَل: َسِمْعُت ■  ْحَمِن ْبُن َعْبِد َّللاَّ  -َكْعَب ْبَن َمالٍِك »عن َعْبُد الرَّ

ِ: إنَّ ِمْن تَْوبَتِي أَْن أَْنَخلَِع ِمْن َمالِي  -َذَكَر َحِديَث تََخلُّفِِه َعْن تَبُوَك فَ  َوأَنَّهُ قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ

 ِ ِ َوَرُسولِِه؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصَدقَةًّ إلَى َّللاَّ أَْمِسْك َعلَْيَك بَْعَض  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)هَُو َخْيٌر لَكَ َمالَِك فَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ َدقَِة َما تََرَك : »-َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َخْيَر الصَّ

 صحيح ومثله عن حكيم بن حزام(«)ِغنًّى، أَْو تََصدََّق َعْن ِغنًّى، َواْبَدْأ بَِمْن تَُعولُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِيِّ أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّ ■  اْبَدْأ بِنَْفِسَك فَتََصدَّْق َعلَْيهَا فَإِْن : »-َصلَّى َّللاَّ

فََضَل َشْيٌء فَِْلَْهلَِك، فَإِْن فََضَل َعْن أَْهلَِك َشْيٌء فَلِِذي قََرابَتَِك، فَإِْن فََضَل َعْن ِذي 

 صحيح(«)قََرابَتَِك َشْيٌء، فَهََكَذا َوهََكَذا

ِ اْْلَْنَصاِريِّ قَاَل:  َعنْ ■  ِ »َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ أََصْبُت هَِذِه ِمْن َمْعِدٍن فَُخْذهَا  إْذ َجاَءهُ َرُجٌل بِِمْثِل بَْيَضٍة ِمْن َذهٍَب فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َما أَْملُِك َغْيَرهَا؟ فَأَْعَرَض النَّبِيُّ فَِهَي َصَدقَةٌ،  ا  -َصلَّى َّللاَّ  -َعْنهُ ِمَرارًّ

ُد َكََلَمهُ هََذا  فََحَذفَهُ بِهَا، فَلَْو أَنَّهَا أََصابَْتهُ َْلَْوَجَعْتهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ثُمَّ أََخَذهَا  -َوهَُو يَُردِّ

: يَأْتِي أََحُدُكْم بَِما يَْملُِك فَيَقُوُل: هَِذِه َصَدقَةٌ ثُمَّ يَْقُعُد -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَاَل أَْو لََعقََرْتهُ 

َدقَِة َما َكاَن َعْن ظَْهِر ِغنًّى  صحيح(«)فَيَتََكفَُّف النَّاَس َخْيُر الصَّ

ُ َعلَْيِه  -َمَر َرُسوُل َّللاَّ َدَخَل َرُجٌل اْلَمْسِجَد فَأَ »أن أَبَا َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ يَقُوُل: ■ َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه  -النَّاَس أَْن يَْطَرُحوا ثِيَابًّا فَطََرُحوا فَأََمَر لَهُ ِمْنهَا بِثَْوبَْيِن، ثُمَّ َحثَّ  -َوآلِِه َوَسلََّم 

ََلُم  ُجُل أََحَد الثَّْوبَْيِن فََصاَح بِِه رَ  -السَّ َدقَِة فَطََرَح الرَّ ِ َعلَى الصَّ ُ  -ُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َوقَاَل ُخْذ ثَْوبَكَ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم 
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َدقَِة بَِما َزاَد َعلَى َما يُْبقِي ِغنًّى،  قال المؤلف: فَهَِذِه آثَاٌر ُمتََواتَِرةٌ ُمتَظَاِهَرةٌ بِإِْبطَاِل الصَّ

َدقَةُ بَِما أَْبقَى ِغنًّى َخيْ  َدقَِة بَِما ََّل يُْبقِي ِغنًّى..َوإَِذا َكاَن الصَّ ا َوأَْفَضَل ِمْن الصَّ  رًّ

تِِه إْذ تََخلََّف َعْن تَبُوَك قَاَل: »َعْن ■  ِه فِي قِصَّ ِ ْبِن َمالٍِك َعْن َجدِّ ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْبِد الرَّ

ِ أَْن أُْخِرَج مِ  ِ إنَّ ِمْن تَْوبَتِي إلَى َّللاَّ ِ َوإِلَى َرُسولِِه قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ  -ْن َمالِي ُكلِِّه إلَى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  َصَدقَةًّ قَاَل: ََّل، قُْلُت: فَنِْصفَهُ، قَاَل: ََّل، قُْلُت: فَثُلُثَهُ؟ قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 .)ضعيف منقطع (« نََعْم، قُْلُت: فَإِنِّي أُْمِسُك َسْهِمي ِمْن َخْيبَرَ 

ِ  أَنَّ ■ » ِ إنَّ ِمْن تَْوبَتِي إلَى َّللاَّ أَْن أَْهُجَر َداَر  -َعزَّ َوَجلَّ  -أَبَا لُبَابَةَ قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ َولَِرُسولِِه؟ قَاَل: يُْجِزي َعْنَك الثُّلُثُ   « .قَْوِمي، َوأَُساِكنََك، َوأَْنَخلَِع ِمْن َمالِي َصَدقَةًّ ّلِِلَّ

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُجَلًّ َسأَلَهُ فَقَاَل َجَعْلت َمالِي فِي َسبِيِل  َعْن َسالِِم ْبِن َعْبدِ ■  َّللاَّ

ِ.)ضعيف مرسل( ِ؟ فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: فَهَُو فِي َسبِيِل َّللاَّ  َّللاَّ

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن أَبِيِه قَاَل: َسِمْعُت ■  ُ  - ُعَمَر يَقُوُل: أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َدقَِة، فََوافََق َذلَِك َماَّلًّ ِعْنِدي فَقُْلُت: اْليَْوَم أَْسبُِق أَبَا بَْكٍر إْن َسبَْقتُهُ  -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  بِالصَّ

 ِ ا قَاَل: فَِجْئُت بِنِْصِف َمالِي؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -يَْومًّ : َما -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ  -أَْبقَْيَت ِْلَْهلَِك؟ قُْلُت: ِمْثلَهُ، َوأَتَى أَبُو بَْكٍر بُِكلِّ َما ِعْنَدهُ؟ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ -َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  )هشام .)ضعيف(« : َما أَْبقَْيت ِْلَْهلَِك؟ قَاَل: أَْبقَْيُت لَهُْم َّللاَّ

 بن سعد ضعيف(

 ٥٥٥٢م]نََذَر نَْحَر نَْفِسِه أَْو اْبنِِه[

ِ تََعالَى: }َوَّل  ََّل َشْيَء َعلَْيِه فِي ُكلِّ َذلَِك إَّلَّ اَِّلْستِْغفَاَر فَقَْط.. َوهََذا هَُو اْلَحقُّ لِقَْوِل َّللاَّ

 [ .٢٢تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم{ ]النساء: 

{ ]اْلنعام: َوقَاَل تََعالَى: }َوَّل تَْقتُلُ  ُ إَِّل بِاْلَحقِّ َم َّللاَّ  [ .٥٥٥وا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ َ فَََل يَْعِصهِ : »-َصلَّى َّللاَّ   «َمْن نََذَر أَْن يَْعِصَي َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(ََّل َشْيَء َعلَْيِه فِي ُكلِّ َذلَِك إَّلَّ ■  افِِعيُّ  اَِّلْستِْغفَاَر فَقَْط.) يُوُسَف، َوالشَّ

 يوفى بالنذر وإن كان في معصية.)ابن المسيب وأنكر عليه ذلك عكرمة(■

، أَْو َمْن نََذَر نَْحَر َولَِدِه، أَْو نَْحَر نَْفِسِه، أَْو نَْحَر ُغََلِمِه، أَْو نَْحَر َوالِِدِه، أَْو نَْحَر أَْجنَبِيٍّ ■ 

فَََل َشْيَء َعلَْيِه فِي ُكلِّ َذلَِك، إَّلَّ فِي َولَِدِه  -إْهَداَءهُ، أَْو إْهَداَء َولَِدِه، أَْو إْهَداَء َوالِِدِه 

ُد ْبُن اْلَحَسِن، إَّلَّ  ةًّ، فَيَْلَزُمهُ فِيِه هَْدُي َشاٍة.)أبو حنيفة َوَوافَقَهُ َعلَى ُكلِّ َذلَِك ُمَحمَّ َخاصَّ

ا َشاةٌ(أَنَّهُ قَ   اَل: َوَعلَْيِه فِي َعْبِدِه أَْيضًّ

ة ■  َمْن َحلََف فَقَاَل: أَنَا أَْنَحُر اْبنِي إْن فََعْلت َكَذا، فَِحْنَث، فََعلَْيِه َكفَّاَرةُ يَِميٍن.)مالك َوَمرَّ

ْديًّا فَََل َشْيَء أخرىًّ قَاَل: إْن َكاَن نََوى بَِذلَِك اْلهَْدَي فََعلَْيِه هَْدٌي، َوإِْن َكاَن لَْم يَْنِو هَ 

ةًّ قَاَل: إْن نََذَر َذلَِك ِعْنَد َمقَاِم إْبَراِهيَم، فََعلَْيِه هَْدٌي، َوإِ  ْن َعلَْيِه، ََّل هَْدٌي َوََّل َكفَّاَرةٌ ، َوَمرَّ

 لَْم يَقُْل ِعْنَد َمقَاِم إْبَراِهيَم، فََكفَّاَرةُ يَِميٍن(

هُ، إْن فََعْلت َكَذا َوَكَذا، فَاْلُحْكُم فِي َذلَِك َكاْلُحْكِم اْلَمْذُكوِر إْن نََذَر أَْن يَْنَحَر أَبَاهُ، أَْو أُمَّ ■ 

فَا َواْلَمْرَوِة، فََكَما لَْو نََذَرهُ ِعْندَ  ا ، َوَكَذلَِك إْن نََذَر َذلَِك بِِمنًّى، أَْو بَْيَن الصَّ  فِي اَِّلْبِن أَْيضًّ
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 َمقَاِم إْبَراِهيم.)ابن القاسم صاحب مالك(

، َويَُحجَّ بِاْبنِِه َويُْهِدَي هَْديًّا.)الليث(َمْن قَ ■   اَل: أَنَا أَْنَحُر اْبنِي ِعْنَد اْلبَْيِت، فََعلَْيِه أَْن يَُحجَّ

هُ، أَْو يُْعِمُرهُ، َويُْهِدي، إَّلَّ أَْن يَْنِوَي ■  َمْن قَاَل: أَنَا أَْنَحُر فََُلنًّا ِعْنَد اْلَكْعبَِة، فَإِنَّهُ يُِحجُّ

 َك فَيَْلَزُمهُ َما نََوى فَقَْط.)الحسن بن حي(أََحٌد َذلِ 

 -األحاديث واآلثار:

ِ »َعْن ِرْشِديَن ْبِن ُكَرْيٍب َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس ■  ُ َعلَْيِه  -أَنَّ َرُجَلًّ قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -لنَّبِيُّ : إنِّي نََذْرُت أَْن أَْنَحَر نَْفِسي؟ فَأََمَرهُ ا-َوآلِِه َوَسلََّم   -َصلَّى َّللاَّ

ْعَد بِأَْن يُْهِدَي ِمائَةَ نَاقٍَة، َوأَْن يَْجَعلَهَا فِي ثَََلِث ِسنِيَن، قَاَل: فَإِنََّك ََّل تَِجُد َمْن يَأُْخُذهُ ِمْنَك بَ 

 ضعيف مرسل(«)أَْن َسأَلَهُ: أَلََك َماٌل؟ فَقَاَل: نََعمْ 

ْن نََذَر أَْن يَْنَحَر اْبنَهُ؟ فَقَاَل:  اْلقَاِسمَ ■  ِد ْبِن أَبِي بَْكٍر يَقُوُل: ُسئَِل اْبُن َعبَّاٍس َعمَّ ْبَن ُمَحمَّ

ََّل يَْنَحْر اْبنَهُ، َوْليَُكفِّْر َعْن يَِمينِِه، فَقِيَل َِّلْبِن َعبَّاٍس: َكْيَف تَُكوُن فِي طَاَعِة الشَّْيطَاِن 

[ ثُمَّ َجَعَل فِيِه ِمْن اْلَكفَّاَرِة َما ٢َعبَّاٍس }الَِّذيَن يُظَاِهُروَن{ ]المجادلة: َكفَّاَرةٌ؟ فَقَاَل اْبُن 

 َرأَْيت.

ةَ َِّلْبِن َعبَّاٍس فِي هَِذِه اآْليَِة.  قال المؤلف: ََّل ُحجَّ

ُل َذلَِك  تِِه فِي الظِّهَاِر، : أَنَّهُ لَْم يَْجَعْل هَُو فِي طَاَعِة الشَّْيطَاِن الَّتِي َشبَّهَهَا بَِطاعَ -أَوَّ

ثُمَّ لَْو طََرَد هََذا اْلقَْوُل لََوَجبَْت فِي ُكلِّ َمْعِصيٍَة  -اْلَكفَّاَرةَ الَّتِي فِي الظِّهَاِر َويَْكفِي هََذا 

 َوهََذا ََّل يَقُولُهُ هَُو َوََّل َغْيُرهُ. -َكفَّاَرةُ يَِميٍن 

أَْنت َعلَيَّ َحَراٌم، أَنَّهَا ََّل تَْحُرُم بَِذلَِك، َولَْم يَْجَعْل فِيِه َوقَْد َصحَّ َعْنهُ فِيَمْن قَاَل َِّلْمَرأَتِِه: 

 َوهََذا أََصحُّ أَْقَوالِِه.. -َكفَّاَرةًّ 

َعْن َعطَاٍء، قَاَل: َجاَء َرُجٌل إلَى اْبِن َعبَّاٍس فَقَاَل لَهُ: نََذْرت َْلَْنَحَرنَّ نَْفِسي؟ فَقَاَل اْبُن ■ 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{ ]اْلحزاب:  َعبَّاٍس }لَقَْد َكانَ  [ }َوفََدْينَاهُ بِِذْبٍح ٢٥لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

[ فَأََمَرهُ بَِكْبٍش، قَاَل َعطَاٌء: يُْذبَُح اْلَكْبُش بَِمكَّةَ، قَاَل اْبُن ٥٠١َعِظيٍم{ ]الصافات: 

لَتَهُ؟ فَقَاَل: َجُزوٌر أَْو بَقََرةٌ؟ فَقُْلت لَهُ: ُجَرْيٍج: فَقُْلت لَِعطَاٍء: نََذَر لَيَْنَحَرنَّ فََرَسهُ أَْو بَغْ 

ابَِّة َجُزوٌر؟ فَأَبَى َعطَاٌء إَّلَّ  أََمَرهُ اْبُن َعبَّاٍس بَِكْبٍش فِي نَْفِسِه، َوتَقُوُل فِي الدَّ

 َذلَِك.)صحيح(

 لِيُْهِد ِمائَةَ نَاقٍَة.)صحيح( َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل فِي َرُجٍل نََذَر أَْن يَْنَحَر نَْفَسهُ، قَاَل:■ 

ا فِي أَْرِض اْلَعُدوِّ فَنََذْرت إْن ■  َجاَء َرُجٌل إلَى اْبِن َعبَّاٍس فَقَاَل لَهُ: إنِّي ُكْنت أَِسيرًّ

ُ أَْن أَْفَعَل َكَذا، َوأَْن أَْنَحَر نَْفِسي، َوإِنِّي قَْد فََعْلت َذلَِك؟ قَاَل َوفِي ُعنُقِِه قِ  انِي َّللاَّ دٌّ فَأَْقبََل نَجَّ

ُجِل، فَاْنَطلََق لِيَْنَحَر نَْفَسهُ، فََسأََل اْبَن َعبَّاٍس  اْبُن َعبَّاٍس َعلَى اْمَرأٍَة َسأَلَْتهُ َوَغفََل َعْن الرَّ

ا أَْعَرْضت َعنِّ  ُجِل؟ فََجاَء، فَقَاَل: لَمَّ ي َعْنهُ؟ فَقِيَل لَهُ: َذهََب لِيَْنَحَر نَْفَسهُ، فَقَاَل َعلَيَّ بِالرَّ

اْنطَلَْقت أَْنَحُر نَْفِسي؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: لَْو فََعْلت َما ِزْلت فِي نَاِر َجهَنََّم، اُْنظُْر ِديَتَك 

فَاْجَعْلهَا فِي بُْدٍن فَأَْهِدهَا فِي ُكلِّ َعاٍم َشْيئًّا، َولَْوََّل أَنَّك َشَدْدت َعلَى نَْفِسك لََرَجْوت أَْن 

 حيح(يُْجِزيك َكْبٌش.)ص

؟ قَتَاَدةَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ أَْفتَى َرُجَلًّ نََذَر أَْن يَْنَحَر نَْفَسهُ، فَقَاَل لَهُ: أَتَِجُد ِمائَةَ بََدنَةٍ ■ 
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ُجُل قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: أََما لَْو أََمْرته بَِكْبٍش َْلَْجَزأَ  ا َولَّى الرَّ  قَاَل: نََعْم، قَاَل: فَاْنَحْرهَا، فَلَمَّ

 َعْنهُ.

أَنَّ َرُجَلًّ أَتَى إلَى اْبِن َعبَّاٍس فَقَاَل لَهُ: لَقَْد أَْذنَْبت َذْنبًّا لَئِْن أََمْرتنِي َْلَْنَحَرنَّ السَّاَعةَ ■ 

ِ ََّل أُْخبُِرَكهُ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: بَلَى، لََعلِّي أَْن أُْخبَِرك بَِكفَّاَرٍة، قَاَل فَأَبَ  ى، نَْفِسي َوَّللَاَّ

 فَأََمَرهُ بِِمائَِة نَاقٍَة.)صحيح(

أَنَّ َعلِي ًّا، َواْبَن َعبَّاٍس، َواْبَن ُعَمَر أَْفتَْوا فِيَمْن نََذَر أَْن يُْهِدَي اْبنَهُ؟ أَْن يُْهِدَي ِمائَةًّ ِمْن ■ 

بِِل .. وَعْن ُعْثَماَن ْبِن َحاِضٍر أَنَّهُْم ثَََلثَتُهُْم ُسئِلُوا َعْن َذلَِك بَعْ  َد َذلَِك؟ فَقَالُوا: يَْنَحُر اْْلِ

ا.)ضعيف()فيه ابن حبيب اْلندلسي وهو ساقط(  بََدنَةًّ، فَإِْن لَْم يَِجْد فََكْبشًّ

عن ُسلَْيَماَن ْبَن ُموَسى أَنَّ َرُجَلًّ أَتَى إلَى اْبِن ُعَمَر فَقَاَل لَهُ: نََذْرت َْلَْنَحَرنَّ نَْفِسي؟ ■

ُجُل: أَفَأَْقتُُل نَْفِسي؟ قَاَل لَهُ إْذَن تَْدُخُل فَقَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: أَْوِف مَ  ا نََذْرت، فَقَاَل لَهُ الرَّ

  النَّاَر، قَاَل لَهُ: أَْلبَْست َعلَيَّ قَاَل: أَْنَت أَْلبَْست َعلَى نَْفِسك.

 ]نََذَر نَْحَر فََرِسِه أَْو بَْغلَتِِه[

ا َمْن نََذَر نَْحَر فََرِسِه أَْو بَْغلَتِهِ  ِ، َوَكَذلَِك َما يُْؤَكُل؛ ِْلَنَّهُ نَْذُر طَاَعٍة َوأَمَّ  -، فَْليَْنَحْرهَُما ّلِِلَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 ٥٥٥١م]نََذَر اْلَمْشَي إلَى َمْسِجِد اْلَمِدينَة أَْو َمْسِجِد بَْيِت اْلَمْقِدِس[

ا َمْن نََذَر اْلَمْشَي إلَى َمْسِجِد اْلَمِدينَةِ  اهُ ِمْن َوأَمَّ ، أَْو َمْسِجِد بَْيِت اْلَمْقِدِس، أَْو إلَى َمَكان َسمَّ

ا إلَى  اْلَحَرِم، أَْو إلَى َمْسِجٍد ِمْن َسائِِر اْلَمَساِجِد، فَإِنَّهُ إْن نََذَر َمْشيًّا، أَْو ُرُكوبًّا، أَْو نُهُوضًّ

ُر طَاَعٍة، َواْلَحَرُم ُكلُّهُ َمْسِجٌد َعلَى َما َمكَّةَ، أَْو إلَى َمْوِضٍع ِمْن اْلَحَرِم لَِزَمهُ؛ ِْلَنَّهُ نَذْ 

 َذَكْرنَا فِي " ِكتَاِب اْلَحجِّ " فَأَْغنَى َعْن إَعاَدتِِه.

ا، أَْو ُرُكوبًّا إلَى اْلَمِدينَِة، لَِزَمهُ َذلَِك.  َوَكَذلَِك إْن نََذَر َمْشيًّا، أَْو نُهُوضًّ

، فَإِْن نََذَر َمْشيًّا، أَْو ُرُكوبًّا، أَْو -َعلَْيِهْم السَََّلُم  -ِء َوَكَذلَِك إلَى أَثٍَر ِمْن آثَاِر اْْلَْنبِيَا

ا إلَى بَْيِت اْلَمْقِدِس لَِزَمهُ.  اْعتَِكافًّا، أَْو نُهُوضًّ

ا بَْيَن أَْمَرْيِن   :-فَإِْن نََذَر َصََلةًّ فِيِه َكاَن ُمَخيَّرًّ

 ةَ فَيَُصلِّي فِيهَا َويُْجِزيه.َوهَُو اْْلَْفَضُل أَْن يَْنهََض إلَى َمكَّ  -أََحُدهَُما 

ا، أَْو ُرُكوبًّا إلَى َمْسِجٍد  -َوالثَّانِي  أَْن يَْنهََض إلَى بَْيِت اْلَمْقِدِس، فَإِْن نََذَر َمْشيًّا، َونُهُوضًّ

ََلةَ فِ  ا َمْن نََذَر الصَّ .. َوأَمَّ ي بَْيِت ِمْن َمَساِجِد اْْلَْرِض َغْيِر هَِذِه، لَْم يَْلَزْمهُ َشْيٌء أَْصَلًّ

ٍع هُنَالَِك لَْم  اْلَمْقِدِس أَْو فِي َغْيِرهَا َمكَّةَ، أَْو َمْسِجِد اْلَمِدينَِة، فَإِْن َكاَن نََذَر َصََلةَ تَطَوُّ

 يَْلَزْمهُ َشْيٌء ِمْن َذلَِك.

ْونَهُ فِي هَِذِه فَإِْن نََذَر أَْن يَُصلَِّي َصََلةَ فَْرٍض فِي أََحِد هَِذِه اْلَمَساِجِد لَِزَمهُ؛ ِْلَنَّ كَ 

ِ َعزَّ َوَجلَّ يَْلَزُمهُ اْلَوفَاُء بِهَا. َوإِنََّما قُْلنَا: ََّل يَْلَزُمهُ َذلَِك فِي نَْذِرهِ   َصََلةَ اْلَمَساِجِد طَاَعةٌ ّلِِلَّ

ٍع فِيهَا لِْْلَثَِر الثَّابِِت  ِ »تَطَوُّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّ  -َعْن َرُسوِل َّللاَّ َعزَّ  -َعْن َربِِّه  -َم َصلَّى َّللاَّ

ْسَراِء إْذ فََرَض  -َوَجلَّ  لََواِت: هُنَّ َخْمٌس،  -َعزَّ َوَجلَّ  -أَنَّهُ قَاَل لَْيلَةَ اْْلِ اْلَخْمَس الصَّ

{ ]« َوهُنَّ َخْمُسوَن َما يُبَدَُّل اْلقَْوُل لََديَّ  ُل اْلقَْوُل لََديَّ [ ٢٢ق: فَآَمنَّا بِقَْولِِه تََعالَى: }َما يُبَدَّ

أَْن تَُكوَن َصََلةًّ ُمْفتََرَضةًّ، َغْيَر اْلَخْمِس ََّل أَقَلَّ ِمْن َخْمٍس، َوََّل أَْكثََر ِمْن َخْمٍس، ُمَعيَّنَةًّ 
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ا.  َعلَى إْنَساٍن بَِعْينِِه أَبَدًّ

ََلِة إْذ لَْم يَأِْت نَصٌّ فِي َشْيٍء ِمْن اْْلَْعَماِل بِِمْثلِ  َوبِهََذا  -هََذا  َولَْيَس َذلَِك فِي َغْيِر الصَّ

ا َعلَى الدَّاِخِل  ْكَعتَْيِن فَْرضًّ ا َمَع ُوُروِد اْْلَْمِر، َوُوُجوِب الرَّ أَْسقَْطنَا ُوُجوَب اْلَوْتِر فَْرضًّ

 اْلَمْسِجَد قَْبَل أَْن يَْجلَِس.

 -أقوال الفقهاء:

ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -بَِمْسِجِد النَّبِيِّ َمْن نََذَر أَْن يَْعتَِكَف فِي َمْسِجِد إيْليَاَء فَاْعتََكَف ■  َصلَّى َّللاَّ

بِاْلَمِدينَِة أَْجَزأَ َعْنهُ، َوَمْن نََذَر أَْن يَْعتَِكَف فِي َمْسِجِد اْلَمِدينَِة فَاْعتََكَف فِي  -َوَسلََّم 

اْلِجبَاِل فَإِنَّهُ ََّل يَْنبَِغي لَهُ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْجَزأَ َعْنهُ. َوَمْن نََذَر أَْن يَْعتَِكَف َعلَى ُرُءوِس 

 َذلَِك َوْليَْعتَِكْف فِي َمْسِجِد َجَماَعٍة.)ابن المسيب(

 من نذر أن يعتكف ببيت المقدس فليعتكف بمكة.)طاوس(■

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َمْن نََذَر اْلَمْشَي إلَى َمْسِجِد النَّبِيِّ ■  أَْو إلَى بَْيِت  بِاْلَمِدينَةِ  -َصلَّى َّللاَّ

.  اْلَمْقِدِس، أَْو إْتيَاَن بَْيِت اْلَمْقِدِس، أَْو إْتيَاَن َمْسِجِد اْلَمِدينَِة لَْم يَْلَزْمهُ َشْيٌء أَْصَلًّ

َوَكَذلَِك َمْن نََذَر َصََلةًّ فِيهِم فَإِنَّهُ ََّل يَْلَزُمهُ َشْيٌء ِمْن َذلَِك، لَِكْن يَْلَزُمهُ أَْن يَُصلَِّي فِي 

 َكنِِه ِمْن اْلبََِلِد َحْيُث َكاَن.)أبو حنيفة(َمسْ 

إْن نََذَر َصََلةًّ فِي َمْوِضٍع فََصلَّى فِي أَْفَضَل ِمْنهُ أَْجَزأَهُ، َوإِْن َصلَّى فِي ُدونِِه لَْم ■ 

 يُْجِزِه.)أبو يوسف(

ِ َعلَيَّ أَْن أَْمِشَي إلَى اْلَمِدينَِة، أَْو قَاَل إلَى بَ ■  ْيِت اْلَمْقِدِس لَْم يَْلَزْمهُ َذلَِك، إَّلَّ إَذا قَاَل: ّلِِلَّ

ََلةُ هُنَالَِك؛ فَإِْن قَاَل َعلَيَّ اْلَمْشُي  أَْن يَْنِوَي َصََلةًّ هُنَالَِك فََعلَْيِه أَْن يَْذهََب َراِكبًّا، َوالصَّ

ذَّهَاُب إلَى َما هُنَالَِك َراِكبًّا إلَى َمْسِجِد اْلَمِدينَِة، أَْو قَاَل: إلَى َمْسِجِد بَْيِت اْلَمْقِدِس، فََعلَْيِه ال

ََلةُ هُنَالَِك؟] قَاَل: فَإِْن نََذَر اْلَمْشَي إلَى َعَرفَةَ، أَْو إلَى ُمْزَدلِفَةَ لَْم يَْلَزْمهُ، فَإِْن نََذَر  َوالصَّ

 اْلَمْشَي إلَى َمكَّةَ لَِزَمهُ.)مالك(

 ِجِد َمَشى إلَى َذلَِك اْلَمْسِجِد.)الليث(َمْن نََذَر أَْن يَْمِشَي إلَى َمْسِجٍد ِمْن اْلَمَسا■ 

َمْن نََذَر أَْن يَُصلَِّي بَِمكَّةَ لَْم يُْجِزِه إَّلَّ فِيهَا، فَإِْن نََذَر أَْن يَُصلَِّي بِاْلَمِدينَِة، أَْو بَْيِت ■ 

فِيَما ِسَواهُ، فَإِْن نََذَر َصََلةًّ اْلَمْقِدِس أَْجَزأَهُ أَْن يَُصلَِّي بَِمكَّةَ، أَْو فِي اْلَمْسِجِد الَِّذي َذَكَر ََّل 

فِي َغْيِر هَِذِه الثَََّلثَِة اْلَمَساِجِد لَْم يَْلَزْمهُ، لَِكْن يَُصلِّي َحْيُث هَُو، فَإِْن نََذَر اْلَمْشَي إلَى 

ُكوُب إلَْيِهَما.)الشافعي(  َمْسِجِد اْلَمِدينَِة، أَْو بَْيِت اْلَمْقِدِس أَْجَزأَهُ الرُّ

 -واآلثار:األحاديث 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ْحلَةُ : »-َصلَّى َّللاَّ إنََّما الرِّ

 )صحيح(« إلَى ثَََلثَِة َمَساِجَد: َمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد اْلَمِدينَِة، َوَمْسِجِد إيْليَاءَ 

 ْصُد إلَى َما ِسَواهَا َمْعِصيَةًّ، َواْلَمْعِصيَةُ ََّل يَُجوُز اْلَوفَاُء بِهَا.قال المؤلف: فََصاَر اْلقَ 

 ■ ِ ِ إْن »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِ إنِّي نََذْرُت ّلِِلَّ أَنَّ َرُجَلًّ قَاَم يَْوَم اْلفَْتِح فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيَك َمكَّةَ، أَْن أَُصلِّ  ِ فَتََح َّللاَّ َعلَْيِه  -َي فِي بَْيِت اْلَمْقِدِس َرْكَعتَْيِن؟ فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ََلُم  : َصلِّ هَهُنَا، فَأََعاَدهَا َعلَْيِه، فَقَاَل: َصلِّ هَهُنَا، ثُمَّ أََعاَدهَا، فَقَاَل: َشأْنََك -السَّ

ا  صحيح(«)إذًّ
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اْعتَِكافًّا فِي َمْسِجِد إيْليَاَء، َوإِنََّما َجاَء فِيَمْن  قال المؤلف: َولَْم يَأِْت ِمْثُل هََذا فِيَمْن نََذرَ 

ُجُل النَّبِيَّ ٣١نََذَر َصََلةًّ فِيِه فَقَْط: }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم:   -[ .. لَِما أَْخبََر الرَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ََلةَ فِي بَْيتِ  -َصلَّى َّللاَّ ِ  بِأَنَّهُ نََذَر الصَّ  -اْلَمْقِدِس فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  تَبَيََّن بَِذلَِك أَنَّهُ لَْيَس َعلَْيِه ُوُجوُب  -يَْعنِي بَِمكَّةَ  -َصلِّ هَهُنَا  -َصلَّى َّللاَّ

 نَْذِرِه أَْن يَُصلَِّي فِي بَْيِت اْلَمْقِدِس.

ا لَهُ أَْن يَُصلَِّي بَِمكَّةَ، َوَصحَّ أَنَّهُ نَْدٌب ُمبَاٌح وَ  ا َراَجَع »َكاَن فِي ظَاِهِر اْْلَْمِر ََّلِزمًّ فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بَِذلَِك النَّبِيَّ  ا-َعلَْيِه السَََّلُم  -فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ تَبَيََّن « : فََشأْنََك إذًّ

ا.. - َعلَْيِه السَََّلمُ  -َوَصحَّ أَنَّ أَْمَرهُ   لَهُ بِأَْن يَُصلَِّي بَِمكَّةَ نَْدٌب ََّل فَْرٌض أَْيضًّ

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب: أَنَّ َرُجَلًّ أََراَد أَْن يَأْتَِي بَْيَت اْلَمْقِدِس فَقَاَل لَهُ ُعَمُر ْبُن ■ 

 ُر: اْجَعْلهَا ُعْمَرةًّ.اْلَخطَّاِب: اْذهَْب فَتََجهَّْز؟ فَتََجهََّز، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَاَل لَهُ ُعمَ 

َعْن أُمِّ َسلََمةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن فِي اْمَرأٍَة نََذَرْت أَْن تَُصلَِّي فِي بَْيِت اْلَمْقِدِس فَأََمَرْتهَا بِأَْن ■ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم. -تَُصلَِّي فِي َمْسِجِد النَّبِيِّ   َصلَّى َّللاَّ

 ٥٥٥٥مٍن إْن َملََكهُ[]نََذَر ِعْتَق َعْبِد فََُل 

ا َمْن نََذَر ِعْتَق َعْبِد فََُلٍن إْن َملََكهُ، أَْو أَْوَجَب َعلَى نَْفِسِه ِعْتَق َعْبِدِه إْن بَاَعهُ، فَإِنَّ  َوأَمَّ

لَِك َمْخَرَج َمْن أَْخَرَج َذلَِك َمْخَرَج اْليَِميِن فَهَُو بَاِطٌل ََّل يَْلَزُم لَِما َذَكْرنَا قَْبُل، فَإِْن أَْخَرَج ذَ 

ا َشْيٌء؛ ِْلَنَّهُ إَذا قَاَل: َعْبِدي ُحرٌّ إْن بِْعته، أَْو قَاَل: ثَْوبِي هََذا َصَدقَةٌ  النَّْذِر لَْم يَْلَزْمهُ أَْيضًّ

ْتقُهُ فِي إْن بِْعته فَبَاَعهُ فَقَْد َسقَطَ ُمْلُكهُ َعْنهُ، َوإَِذا َسقَطَ ُمْلُكهُ َعْنهُ، فَِمْن اْلبَاِطِل أَْن يَْنفَُذ عِ 

َعْبٍد ََّل يَْملُِكهُ هَُو َوإِنََّما يَْملُِكهُ َغْيُرهُ، َوَصَدقَتُهُ َكَذلَِك ، َوَمْن قَاَل: إْن اْبتَْعت َعْبَد فََُلٍن 

، أَْو إْن اْبتَْعت َداَر فََُلٍن فَِهَي َصَدقَةٌ، ثُمَّ اْبتَاَع ُكلَّ َذلَِك لَْم يَْلَزْمهُ ِعْتٌق َوََّل   فَهَُو ُحرٌّ

ينَا ..-َصَدقَةٌ   ⬇⬇: لَِما ُروِّ

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن أَنَّ النَّبِيَّ ■  ََّل َوفَاَء لِنَْذٍر »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ، َوََّل فِيَما ََّل يَْملُِك اْلَعْبدُ   صحيح(«)فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

اِك ثَابُِت ■  حَّ ِ » -هَُو ِمْن أَْصَحاِب الشََّجَرِة  -ْبُن الضَّ  -أَنَّ َرُجَلًّ َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ِ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه  -نََذَر أَْن يَْنَحَر إبَِلًّ بِبَُوانَةَ فَأَتَى َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -اَل: إنِّي نََذْرت أَْن أَْنَحَر إبَِلًّ بِبَُوانَةَ؟ فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ فَقَ  -َوآلِِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

هَْل َكاَن فِيهَا َوثٌَن ِمْن أَْوثَاِن اْلَجاِهلِيَِّة يُْعبَُد؟ قَالُوا: ََّل، قَاَل: هَْل َكاَن فِيهَا ِعيٌد  -َوَسلََّم 

ِ ِمْن أَْعيَاِدِهْم؟ قَ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -الُوا: ََّل فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : أَْوِف بِنَْذِرَك فَإِنَّهُ -َصلَّى َّللاَّ

ِ َوََّل فِيَما ََّل يَْملُِك اْبُن آَدمَ   صحيح(«)ََّل َوفَاَء لِنَْذٍر فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

، ثُمَّ بَاَعهُ إذا قَاَل: إْن بِْعت َعْبِدي هََذا فَهُ ■ َو ُحرٌّ َوقَاَل آَخُر: إْن اْشتََرْيته ِمْنك فَهَُو ُحرٌّ

ِمْنهُ فإنه يُْعتَُق َعلَى اْلُمْشتَِري، ََّل َعلَى اْلبَائِِع.) أَبَو َحنِيفَةَ، َوَعْبد اْلَعِزيِز ْبَن اْلَماِجُشوِن 

: يُْعتَُق َعلَى اْلبَائِِع ََّل  َعلَى اْلُمْشتَِري ، َوقَاَل أَبُو ُسلَْيَماَن: ََّل يُْعتَُق  َوقَاَل َمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 َعلَى َواِحٍد ِمْنهَُما وهو قول المؤلف(
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ثُمَّ َدَخَل اْلُغََلُم َداَر َزْيٍد بَْعَد  -ثُمَّ بَاَعهُ  -َمْن قَاَل: إْن َدَخَل ُغََلِمي َداَر َزْيٍد فَهَُو ُحرٌّ ■ 

 ْيُع فِيِه، َويُْعتَُق َعلَى بَائِِعِه.)ابن أبي ليلى(ُمدٍَّة، فَإِنَّهُ يُْفَسُخ اْلبَ 

ِ تََعالَى َعلَيَّ ِعْتُق َرقَبٍَة[م  7777]َمْسأَلَةٌ قَاَل ّلِِلَّ

ِ تََعالَى َعلَيَّ ِعْتُق َرقَبٍَة، أَْو قَاَل: بََدنَةًّ، أَْو قَاَل: ِمائَةَ ِدْرهٍَم، أَ  ْو َوهََذا بِِخََلِف َمْن قَاَل: ّلِِلَّ

، هََكَذا لَْم يَُعيِّْنهُ َشْيٍء  : فَإِنَّ هََذا ُكلَّهُ نَْذٌر ََّلِزٌم؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَْنُذْر َشْيئًّا ِمْن َذلَِك فِي -ِمْن اْلبُرِّ

 َشْيٍء ََّل يَْملُِكهُ..

َ لَئِْن آتَانَا ِمْن فَْضلِ -بُْرهَاُن هََذا  ِ تََعالَى: }َوِمْنهُْم َمْن َعاهََد َّللاَّ { : قَْوُل َّللاَّ دَّقَنَّ ِه لَنَصَّ

[ ثُمَّ ََّلَمهُْم َعزَّ َوَجلَّ إْذ لَْم يَفُوا بَِذلَِك إْذ آتَاهُْم ِمْن فَْضلِِه..َويَْدُخُل فِي اْلقِْسِم ١٥]التوبة: 

ِل َولٍَد تَلُِدهُ أََمتُهُ، َوفِي هََذا نَظٌَر. ِل َعْبٍد يَْملُِكهُ، أَْو أَوَّ ِزِم َمْن نََذَر ِعْتَق أَوَّ ا َمْن الَلَّ . َوأَمَّ

قَاَل َعلَيَّ نَْذٌر َولَْم يَُسمِّ َشْيئًّا فََكفَّاَرةُ يَِميٍن َوََّل بُدَّ، ََّل يُْجِزيِه َغْيُر َذلَِك.. وهو قول 

 الشعبي..

 -األحاديث واآلثار:

ِة بَِعيٍر ثُمَّ أَْعتََق أَنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم أَْعتََق فِي اْلَجاِهلِيَِّة ِمائَةَ َرقَبٍَة َوَحَمَل َعلَى ِمائَ ■ »

ِ أَْشيَاُء  ْسََلِم ِمائَةَ َرقَبٍَة، َوَحَمَل َعلَى ِمائَِة بَِعيٍر قَاَل َحِكيٌم: فَقُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاَّ فِي اْْلِ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَّ  -ُكْنُت أَْفَعلُهَا فِي اْلَجاِهلِيَِّة فَقَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ أَْسلَْمَت َعلَى  -َم َصلَّى َّللاَّ

ِ ََّل أََدُع َشْيئًّا َصنََعْتهُ فِي اْلَجاِهلِيَِّة إَّلَّ   َما أَْسلَْفَت لََك ِمْن اْلَخْيِر؟ قَاَل َحِكيٌم: قُْلُت: فََوَّللَاَّ

ْسََلِم ِمْثلَهُ   صحيح(«)فََعْلُت فِي اْْلِ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -ٍة، َوَعلَِم النَّبِيُّ قال المؤلف: فَهََذا نَْذٌر ِمْن َحِكيٍم فِي ِعْتِق ِمائَِة َرقَبَ  َصلَّى َّللاَّ

فََصحَّ أَنَّ  -بَِذلَِك فَلَْم يُْنِكْرهُ َكَما أَْنَكَر نَْذَر اْْلَْنَصاِريَِّة نَْحَر النَّاقَِة الَّتِي لَْم تَْملِْكهَا  -َوَسلََّم 

َجائَِز هَُو َغْيُر اْلُمَعيَِّن، َوإِْن لَْم يَُكْن فِي ِمْلِكِه َذلَِك النَّْهَي إنََّما هَُو فِي اْلُمَعيَِّن، َوأَنَّ الْ 

تِِه.  ِحينَئٍِذ؛ ِْلَنَّهُ فِي ِذمَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر َعْن َرُسوِل َّللاَّ َكفَّاَرةُ النَّْذِر »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)َكفَّاَرةُ يَِمينٍ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -المؤلف: َذَكْرنَا قَْوَل النَّبِيِّ  قال َ : »-َصلَّى َّللاَّ َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوقَْولُهُ « فَْليُِطْعهُ َوَمْن نََذَر أَْن يَْعِصيَهُ فَََل يَْعِصهِ  ََّل : »-َصلَّى َّللاَّ

ِ  َوفَاَء لِنَْذرٍ  ا فِي اْلَعالَِم « .. فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ ِ تََعالَى َولَْم نَِجْد نَْذرًّ َونَْهيُهُ َعْن اْليَِميِن بَِغْيِر َّللاَّ

 يَْخُرُج َعْن هَِذِه اْلُوُجوِه.

اْلُوُجوِه َكفَّاَرةَ  لُِكلِّ َوْجٍه ُحْكَمهُ، فََكاَن َمْن اْستَْعَمَل فِي أََحد تِْلكَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوقَْد بَيََّن 

يَِميٍن فَقَْد أَْخطَأَ؛ ِْلَنَّهُ َزاَد فِي َذلَِك َما لَْم يَأِْت بِِه نَصٌّ فِي َذلَِك اْلَوْجِه، فََوَجَب َحْمُل هََذا 

لَى : فََوَجْدنَاهُ إَذا ُحِمَل عَ -اْلَخبَِر َعلَى َما ََّل يَُحاُل بِِه ُحْكُم تِْلَك النُُّصوِص َعْن أَْحَكاِمهَا 

ا فَقَْط َكَما فِي نَصِّ اْلَخبَِر َولَْم يَُجْز أَْن يُْلَزَم َشْيئًّا  ظَاِهِرِه َصحَّ ُحْكُمهُ، َوهَُو َمْن نََذَر نَْذرًّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.. -ِمْن أَْعَماِل اْلبِرِّ لَْم يَْلتَِزْمهَا َوََّل َجاَء بِاْلتَِزاِمِه إيَّاهَا نَصٌّ   َوبِاّلَِلَّ

ُجِل يَقُوُل: َعلَيَّ َحَراٌم، َعلَيَّ نَْذٌر؟ قَاَل: اْعتِْق َرقَبَةًّ، أَْو ُصْم  َعنْ ■  اْبِن َعبَّاٍس فِي الرَّ

 َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن، أَْو أَْطِعْم ِستِّيَن ِمْسِكينًّا.)صحيح(
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 ْلَكفَّاَرِة: ِعْتُق َرقَبٍَة.)صحيح(َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: النَّْذُر أَْغلَظُ اْليَِميِن، َوفِيهَا أَْغلَظُ ا■ 

ُ[م ِزِم إَلَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ  7776]َمْسأَلَةٌ قَاَل فِي النَّْذِر الَلَّ

ُ، أَْو إَّلَّ أَنْ  ُ، أَْو إْن َشاَء َّللاَّ ْمنَا: إَّلَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ ِزِم الَِّذي قَدَّ يََشاَء  َوَمْن قَاَل فِي النَّْذِر الَلَّ

 ،ُ ُ َما فِي نَْفِسي، أَْو إَّلَّ أَْن يَْبُدَو لِي َّللاَّ َراَدةَ َمَكاَن اْلَمِشيئَِة، أَْو إَّلَّ إْن بَدََّل َّللاَّ أَْو َذَكَر اْْلِ

أَْو نَْحِو هََذا ِمْن اَِّلْستِْثنَاِء َوَوَصلَهُ بَِكََلِمِه، فَهَُو اْستِْثنَاٌء َصِحيٌح، َوََّل يَْلَزُمهُ َما نََذَر، 

 ِ [ }إَِّل أَْن يََشاَء ٢٢ تََعالَى }َوَّل تَقُولَنَّ لَِشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل َذلَِك َغدًّا{ ]الكهف: لِقَْوِل َّللاَّ

ُ{ ]الكهف:  َ تََعالَى لَْو ٢١َّللاَّ [ َوِْلَنَّهُ إَذا َعلََّق نَْذَرهُ بُِكلِّ َما َذَكْرنَا فَلَْم يَْلتَِزْمهُ؛ ِْلَنَّ َّللاَّ

 ُدوَن اْستِْثنَاٍء.. َشاَء تََماَمهُ َْلَْنفََذهُ 

ُجِل َواْلَمْرأَِة َواْلَعْبِد َواْلُحرِّ َسَواٌء[م  7777]َمْسأَلَةٌ نَْذُر الرَّ

ْوِج، َوَغْيِر َذاِت  ُجِل، َواْلَمْرأَِة اْلبِْكِر َذاِت اْْلَِب، َوَغْيِر َذاِت اْْلَِب، َوَذاِت الزَّ َونَْذُر الرَّ

 ، ْوِج، َواْلَعْبِد، َواْلُحرِّ ِ تََعالَى بِاْلَوفَاِء بِالنَّْذِر الزَّ َسَواٌء فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا؛ ِْلَنَّ أَْمَر َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -َوأَْمَر َرُسولِِه  بَِذلَِك ُعُموٌم لَْم يَُخصَّ ِمْن َذلَِك أََحٌد ِمْن أََحٍد  -َصلَّى َّللاَّ

 [ ..٣١}َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم: 

 7777]َمْسأَلَةٌ نََذَر َما ََل يُِطيُق[م

ا إِ  ُ نَْفسًّ ِ تََعالَى: }َّل يَُكلُِّف َّللاَّ ا لَْم يَْلَزْمهُ، لِقَْوِل َّللاَّ َّل َمْسأَلَةٌ: َوَمْن نََذَر َما ََّل يُِطيُق أَبَدًّ

 [ .٢٨٣ُوْسَعهَا{ ]البقرة: 

ا فِي َوْقٍت َمْحُدوٍد فَ  فَإِنَّهُ َغْيُر  -َوهَُو ََّل يُِطيقُهُ  -َجاَء َذلَِك اْلَوْقُت َوَكَذلَِك َمْن نََذَر نَْذرًّ

 ََّلِزٍم لَهُ، ََّل ِحينَئٍِذ، َوََّل بَْعَد َذلَِك.

ِ َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ أَْسلََم[م  7727]َمْسأَلَةٌ نََذَر فِي َحالَِة ُكْفِرِه طَاَعةً ّلِِلَّ

 ِ ِ تََعالَى:  َوَمْن نََذَر فِي َحالَِة ُكْفِرِه طَاَعةًّ ّلِِلَّ َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ أَْسلََم لَِزَمهُ اْلَوفَاُء بِِه لِقَْوِل َّللاَّ

[ }فَكُّ َرقَبٍَة{ ٥٢[ }َوَما أَْدَراَك َما اْلَعقَبَةُ{ ]البلد: ٥٥}فََل اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ{ ]البلد: 

ا َذا َمْقَربٍَة{ ]البلد: [ }يَ ٥١[ }أَْو إِْطَعاٌم فِي يَْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة{ ]البلد: ٥٢]البلد:  تِيمًّ

[ فََحضَّ ٥١[ }ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا{ ]البلد: ٥٣[ }أَْو ِمْسِكينًّا َذا َمْتَربٍَة{ ]البلد: ٥٥

يَماِن، َوَعلَى فِْعِل اْلَخْيِر فِ  ُ تََعالَى َعلَى فِْعِل اْلَخْيِر، َوأَْوَجبَهُ لِفَاِعلِِه، ثُمَّ َعلَى اْْلِ يِه َّللاَّ

 ِ ا، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَْيضًّ « َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع َّللاَّ فَْليُِطْعهُ : »-َصلَّى َّللاَّ

. 

ْنِس، َوطَاَعتُهُ فَْرٌض َعلَى ُكلِّ ُمْؤِمٍن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َوهَُو  َمْبُعوٌث إلَى اْلِجنِّ َواْْلِ

ا.. َوَكافٍِر، َمنْ   قَاَل َغْيَر هََذا فَلَْيَس ُمْسلِمًّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول:طاوس والحسن وقتادة والشافعي وأبي سليمان.■

 ََّل يَْلَزُمهُ ما نذر أثناء كفره.)مالك(■ 

■ 

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -أَنَّ َحِكيَم ْبَن ِحَزاٍم أَْخبََرهُ أَنَّهُ قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ : أَْي -َصلَّى َّللاَّ
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ا ُكْنُت أَتَْحنَُث بِهَا فِي اْلَجاِهلِيَِّة ِمْن َصَدقٍَة، أَْو َعتَاقٍَة، أَْو ِصلَِة  ِ أََرأَْيَت أُُمورًّ َرُسوَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -َرِحٍم، أَفِيهَا أَْجٌر؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ : أَْسلَْمَت َعلَى َما -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أَْسلَْفَت ِمْن َخْيرٍ 

« ■ ِ ا فِي اْلَجاِهلِيَِّة فََسأَْلُت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه  -َعْن ُعَمَر قَاَل: نََذْرُت نَْذرًّ َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)بَْعَد َما أَْسلَْمُت فَأََمَرنِي أَْن أَُوفَِّي بِنَْذِري -َوَسلََّم 

ِ »َسِمَع أَبَا هَُرْيَرةَ يَقُوُل: ■  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -بََعَث َرُسوُل َّللاَّ َخْيَلًّ قِبََل  -َصلَّى َّللاَّ

نَْجٍد فََجاَءْت بَِرُجٍل ِمْن بَنِي َحنِيفَةَ يُقَاُل لَهُ: ثَُماَمةُ ْبُن أَثَاٍل َسيُِّد أَْهِل اْليََماَمِة فََربَطُوهُ 

 -يٍَة ِمْن َسَواِري اْلَمْسِجِد َوَذَكَر اْلَحِديَث. َوفِيِه أَنَّ ثَُماَمةَ أَْسلََم بَْعَد أَْن أَْطلََق النَّبِيُّ بَِسارِ 

ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  ِ َما َكاَن َعلَى اْْلَْرِض ِمْن ِديٍن أَْبَغُض  -َصلَّى َّللاَّ ُد، َوَّللَاَّ َوقَاَل: يَا ُمَحمَّ

ِ َما َكاَن ِمْن بَلٍَد أَْبَغُض إلَيَّ ِمْن  إلَيَّ ِمنْ  يِن ُكلِِّه إلَيَّ َوَّللَاَّ ِدينَِك، فَأَْصبََح ِدينَُك أََحبَّ الدِّ

اَذا بَلَِدَك فَأَْصبََح بَلَُدَك أََحبَّ اْلبََِلِد ُكلِّهَا إلَيَّ َوإِنَّ َخْيلََك أََخَذْتنِي، َوأَنَا أُِريُد اْلُعْمَرةَ فَمَ 

ِ تََرى؟ فَبَ  َرهُ َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -شَّ  صحيح(«)َوأََمَرهُ أَْن يَْعتَِمرَ  -َصلَّى َّللاَّ

 بِإِْتَماِم نِيَّتِِه. -َعلَْيِه السَََّلُم  -قال المؤلف: فَهََذا َكافٌِر َخَرَج يُِريُد اْلُعْمَرةَ فَأَْسلََم فَأََمَرهُ 

 7727ْوٍم يَْقُدُم فِيِه فََُلٌن[م]َمْسأَلَةٌ نََذَر َصْوَم يَ 

ِ َصْوَم يَْوٍم يَْقُدُم فِيِه فََُلٌن، أَْو يَْوٍم يَْبَرأُ أَْو يَْنطَلُِق فََكاَن َذلَِك لَْيَلًّ أَْو  ا لَْم َوَمْن نََذَر ّلِِلَّ نَهَارًّ

ا فَقَْد يَْلَزْمهُ فِي َذلَِك اْليَْوِم َشْيٌء؛ ِْلَنَّهُ إْن َكاَن لَْيَلًّ فَلَْم يَُكْن  َما نََذَر فِيِه، َوإِْن َكاَن نَهَارًّ

ِ َعلَيَّ َصْوُم اْليَْوِم الَِّذي أَْنطَلُِق فِيِه، أَْو  ْوِم إَّلَّ أَْن يَقُوَل: ّلِِلَّ ُخوِل فِي الصَّ َمَضى َوْقُت الدُّ

يهَا، فَيَْلَزُمهُ ِصيَاُم َذلِكَ  ِ  -اْليَْوِم فِي اْلُمْستَأْنَِف  أَْن يَُكوَن َكَذا فِي اْْلَبَِد، أَْو ُمدَّةًّ يَُسمِّ َوبِاّلَِلَّ

 تََعالَى التَّْوفِيُق.

 7722]َمْسأَلَةٌ نََذَر ِصيَاًما َولَْم يَُسمِّ َعَدًدا َما[م

يَاِم َصْوُم يَْوٍم  ا َما: لَِزَمهُ فِي الصِّ ا، أَْو َصََلةًّ، أَْو َصَدقَةًّ، َولَْم يَُسمِّ َعَددًّ َوَمْن نََذَر ِصيَامًّ

ا يَُسمَّى َصَدقَةًّ، َولَْو َشقَّ تَْمَرةًّ، أَْو أَقَلَّ َوََّل مَ  َدقَِة َما طَابَْت بِِه نَْفُسهُ ِممَّ ِزيٍد، َوفِي الصَّ

ََلِة َرْكَعتَاِن؛ ِْلَنَّ ُكلَّ َما َذَكْرنَا أَقَلُّ مِ  ُق َعلَْيِه، َولَِزَمهُ فِي الصَّ ا يَْنتَفُِع بِِه اْلُمتََصدِّ ا ِممَّ مَّ

 ِه اَِّلْسُم اْلَمْذُكور..يَقَُع َعلَيْ 

ِ َعلَيَّ َصَدقَةٌ أو صيام أو صَلة َهَكَذا ُجْملَةً[م  7723]َمْسأَلَةٌ قَاَل ّلِِلَّ

ِ َعلَيَّ َصَدقَةٌ، أَْو ِصيَاٌم، أَْو َصََلةٌ، هََكَذا ُجْملَةًّ: لَِزَمهُ أَْن يَْفَعَل أَيَّ َذلَِك  َوَمْن قَاَل: ّلِِلَّ

 هُ نََذَر طَاَعةًّ، فََعلَْيِه أَْن يُِطيَع.َشاَء، َويُْجِزيِه؛ ِْلَنَّ 

: فَيُْجِزيِه تَْسبِيَحةٌ، أَْو تَْكبِيَرةٌ، أَْو َصَدقَةٌ، أَْو َصْوٌم، أَ  ِ َعلَيَّ َعَمُل بِرٍّ ْو َوَكَذلَِك لَْو قَاَل: ّلِِلَّ

.  َصََلةٌ، أَْو َغْيُر َذلَِك ِمْن أَْعَماِل اْلبِرِّ

ِ َكَذا َوَكَذا، ُكلُّ َذلَِك َوَسَواٌء قَاَل َعلَيَّ َذلِ  ِ، أَْو قَاَل: َعلَى َّللاَّ ا، أَْو َعلَيَّ َعْهُد َّللاَّ َك نَْذرًّ

 َسَواٌء..

 7727]َمْسأَلَةٌ َماَت َوَعلَْيِه نَْذٌر[م

هَا، فَإِْن َوَمْن َماَت َوَعلَْيِه نَْذٌر فَفَْرٌض أَْن يَُؤدَّى َعْنهُ ِمْن َرْأِس َمالِِه قَْبَل ُديُوِن النَّاِس ُكلِّ 

ِ تََعالَى: }ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِهَا أَْو َدْيٍن{  فََضَل َشْيٌء َكاَن لُِديُوِن النَّاِس لِقَْوِل َّللاَّ
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.٥٥]النساء:   [ فََعمَّ تََعالَى َولَْم يَُخصَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ..  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ ِ أَحَ »َصلَّى َّللاَّ فَإِْن َكاَن نََذَر « .. قُّ أَْن يُْقَضىَدْيُن َّللاَّ

ا َكَذلَِك، أَْو ُعْمَرةًّ َكَذلَِك، أَْو اْعتَِكافًّا  ا َكَذلَِك، أَْو َحج ًّ هَا َعْنهُ َولِيُّهُ، أَْو َصْومًّ َصََلةًّ َصَلَّ

ا َكَذلَِك، َوُكلَّ بِرٍّ َكَذلَِك  َر ِمْن َرْأِس َمالِِه َمْن فَإِْن أَبَى اْلَولِيُّ اُْستُْؤجِ  -َكَذلَِك، أَْو ِذْكرًّ

ِ تََعالَى قِبَلَهُ.  يَُؤدِّي َدْيَن َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول: طاوس وعطاء وأبي سليمان وأهل الظاهر.■

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ُ َعلَ  -أَنَّ َسْعَد ْبَن ُعبَاَدةَ اْْلَْنَصاِريَّ اْستَْفتَى َرُسوَل َّللاَّ فِي نَْذٍر  -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِه فَتُُوفِّيَْت قَْبَل أَْن تَْقِضيَهُ فَأَْفتَاهُ  فََكانَْت « أَْن يَْقِضيَهُ َعْنهَا -َعلَْيِه السَََّلُم  -َكاَن َعلَى أُمِّ

 ُسنَّةًّ بَْعَدهُ.)صحيح(

 اْعتََكفَْت َعْن أَِخيهَا بَْعَدَما َماَت.َعْن َعاِمِر ْبِن ُمْصَعٍب أَنَّ َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن ■ 

هُ نََذَرْت اْعتَِكافًّا فََماتَْت َولَْم تَْعتَِكْف فَقَالَ ■  ِ ْبِن ُعْتبَةَ أَنَّ أُمَّ ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ  لَهُ َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ

ك.  اْبُن َعبَّاٍس: اْعتَِكْف َعْن أُمِّ

 َعبَّاٍس إَذا َماَت َوَعلَْيِه نَْذٌر قََضاهُ َعْنهُ َولِيُّهُ.َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن ■ 

َد النُُّذوَر لِيُْلِزَمَها َمْن بَْعَدهُ[م  7727]َمْسأَلَةٌ تََعمَّ

َد النُُّذوَر لِيُْلِزَمهَا َمْن بَْعَدهُ، فَِهَي َغْيُر ََّلِزَمٍة، ََّل لَهُ َوََّل لِ  : َوَمْن تََعمَّ َمْن َمْسأَلَةٌ: قَاَل َعلِيٌّ

ْمنَا، َوهَُو اآْلَن نَْذُر َمْعِصيَ  ِزَم اْلَوفَاِء بِِه هَُو نَْذُر الطَّاَعِة َكَما قَدَّ ٍة ََّل بَْعَدهُ؛ ِْلَنَّ النَّْذَر الَلَّ

ِ تََعالَى، َوإِنََّما قََصَد إْدَخاَل اْلَمَشقَِّة َعلَى مُ  ْسلٍِم، نَْذُر طَاَعٍة؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَْقِصْد بِِه َوْجهَ َّللاَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -فَهَُو نَْذُر َمْعِصيٍَة   َوبِاّلَِلَّ

 اْلَوْعُد[

 7727]َمْسأَلَةٌ َوَعَد آَخَر بِأَْن يُْعِطيَهُ َماًَل[م

َحلََف  -َوَمْن َوَعَد آَخَر بِأَْن يُْعِطيَهُ َماَّلًّ ُمَعيَّنًّا أَْو َغْيَر ُمَعيٍَّن، أَْو بِأَْن يَُعيِّنَهُ فِي َعَمٍل َما 

لَْم يَْلَزْمهُ اْلَوفَاُء بِِه، َويُْكَرهُ لَهُ َذلَِك، َوَكاَن اْْلَْفَضُل لَْو َوفَّى  -لَهُ َعلَى َذلَِك أَْو لَْم يَْحلِْف 

 بِِه.

ْج فََُلنَةَ َوأَنَا أُِعينُ  ك فِي َصَداقِهَا َوَسَواٌء أَْدَخلَهُ بَِذلَِك فِي نَفَقٍَة أَْو لَْم يُْدِخْلهُ َكَمْن قَاَل: تََزوَّ

ْلنَا: بَِكَذا َوَكَذا، أَْو نَْحِو هََذا.. فَإِْن قَالُوا قَْد أََضرَّ بِِه إْذ َكلَّفَهُ ِمْن أَْجِل َوْعِدِه َعَمَلًّ َونَفَقَةًّ قُ 

هُ أَ  ْن يَْغَرَم لَهُ فَهَْبُكْم أَنَّهُ َكَما تَقُولُوَن ِمْن أَْيَن َوَجَب َعلَى ِمْن أََضرَّ بِآَخَر، َوظَلََمهُ َوَغرَّ

ِ تََعالَى إَّلَّ َحْيُث َجاَء بِِه النَّصُّ فَقَْط }َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد  ؟ َما َعلِْمنَا هََذا فِي ِديِن َّللاَّ َماَّلًّ

ِ فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ{   َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيمَ ■  اَن.قول المؤلف هو قول: أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

ََّل يَْلَزُمهُ َشْيٌء ِمْن َذلَِك إَّلَّ أَْن يُْدِخلَهُ بَِوْعِدِه َذلَِك فِي ُكْلفٍَة، فَيَْلَزُمهُ َويَْقِضي ■ 
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 َعلَْيِه.)مالك(

 اْلَوْعُد ُكلُّهُ ََّلِزٌم، َويَْقِضي بِِه َعلَى اْلَواِعِد َويُْجبَُر.)ابن شبرمة(■ 

 -األحاديث واآلثار:

■ ِ ِ  عن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْبِن َعْمٍرو َعْن َرُسوِل َّللاَّ أَْربٌَع َمْن ُكنَّ فِيِه : »-َصلَّى َّللاَّ

ا َوَمْن َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمْنهُنَّ َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمْن النِّفَاِق َحتَّى  َكاَن ُمنَافِقًّا َخالِصًّ

 صحيح(«)هََد َغَدَر، َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف، َوإَِذا َخاَصَم فََجرَ يََدَعهَا: إَذا َحدََّث َكَذَب، َوإَِذا َعا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■ َوإِْن  -ِمْن َعََلَمِة النِّفَاِق ثَََلثَةٌ : »-َصلَّى َّللاَّ

« َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف، َوإَِذا اُْؤتُِمَن َخانَ  إَذا َحدََّث َكَذَب، -َصلَّى، َوَصاَم، َوَزَعَم أَنَّهُ ُمْسلٌِم: 

 )صحيح(

ةَ فِيِهَما َعلَْينَا؛ ِْلَنَّهَُما لَْيَسا َعلَى ظَاِهِرِهَما؛ ِْلَنَّ َمْن َوَعَد بَِما ََّل  قال المؤلف: ََّل ُحجَّ

، أَْو َعاهََد َعلَى َمْعِصيٍَة، فَََل يَِحلُّ لَهُ اْلَوفَاُء بَِشْيٍء ِمنْ  َذلَِك، َكَمْن َوَعَد بِِزنًّى، أَْو  يَِحلُّ

 بَِخْمٍر، أَْو بَِما يُْشبِهُ َذلَِك.

ا، َوََّل َعاِصيًّا،  ا، َوََّل َملُومًّ فََصحَّ أَْن لَْيَس ُكلُّ َمْن َوَعَد فَأَْخلََف، أَْو َعاهََد فََغَدَر: َمْذُمومًّ

َي فَْرٍض؛ فَإِْذ َذلَِك َكذَ  ا ُمَؤدِّ ا ِمْن إْنَجاِز اْلَوْعِد بَْل قَْد يَُكوُن ُمِطيعًّ لَِك فَََل يَُكوُن فَْرضًّ

 َواْلَعْهِد، إَّلَّ َعلَى َمْن َوَعَد بَِواِجٍب َعلَْيِه، َكإِْنَصاٍف ِمْن َدْيٍن، أَْو أََداِء َحقٍّ فَقَْط.

ا: فَإِنَّ َمْن َوَعَد َوَحلََف َواْستَْثنَى فَقَْد َسقَطَ َعْنهُ اْلِحْنُث بِالنَّصِّ وَ  ْجَماِع اْلُمتَيَقَِّن، َوأَْيضًّ اْْلِ

ْيَن فَإَِذا َسقَطَ َعْنهُ اْلِحْنُث لَْم يَْلَزْمهُ فِْعُل َما َحلََف َعلَْيِه، َوََّل فَْرَق بَْيَن َوْعٍد أَْقَسَم َعلَْيِه َوبَ 

 َوْعٍد لَْم يُْقِسْم َعلَْيِه.

َ تََعالَى يَقُوُل: }َوَّل تَقُولَنَّ لِشَ  ا: فَإِنَّ َّللاَّ [ ٢٢ْيٍء إِنِّي فَاِعٌل َذلَِك َغدًّا{ ]الكهف: َوأَْيضًّ

ُ{ ]الكهف:  [ فََصحَّ تَْحِريُم اْلَوْعِد بَِغْيِر اْستِْثنَاٍء، فََوَجَب أَنَّ َمْن ٢١}إَِّل أَْن يََشاَء َّللاَّ

َ تََعالَى فِي َوْعِدِه َذلَِك..  َوَعَد َولَْم يَْستَْثِن فَقَْد َعَصى َّللاَّ

« ■ ِ ِ  َعْن َعْبِد َّللاَّ ي هَاْه تََعاَل أُْعِطَك؟ فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى  -ْبِن َعاِمٍر قَالَْت لِي أُمِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ا، فَقَاَل  -َّللاَّ : أََما -َعلَْيِه السَََّلُم  -َما أََرْدِت أَْن تُْعِطيِه؟ فَقَالَْت: أُْعِطيِه تَْمرًّ

(«)ئًّا، ُكتِبَْت َعلَْيك ِكْذبَةٌ أَنَِّك لَْو لَْم تُْعِطيِه َشيْ  ْن لَْم يَُسمَّ  ضعيف() ََّل َشْيَء؛ ِْلَنَّهُ َعمَّ

ِ »َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ قَاَل: َوأَيُّ اْلُمْؤِمِن َحقٌّ  -َصلَّى َّللاَّ

 ٌل(ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد َضِعيٌف َوهَُو ُمْرسَ « ) َواِجبٌ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي إِْسَحاَق أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ا »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َوََّل تَِعْد أََخاَك َوْعدًّ

 ُمْرَسٌل، َوإِْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش َضِعيٌف(«) فَتُْخلِْفهُ، فَإِنَّ َذلَِك يُوِرُث بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةًّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ َعْن أَبِي هُ ■  : تََعاَل هَاْه »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ َمْن قَاَل لَِصبِيٍّ

ضعيف() اْبُن ِشهَاٍب َكاَن إْذ َماَت أَبُو هَُرْيَرةَ اْبَن «)لََك، ثُمَّ لَْم يُْعِطِه َشْيئًّا فَِهَي ِكْذبَةٌ 

 َمْع ِمْنهُ َكلَِمةٌ(أَقَلَّ ِمْن تِْسِع ِسنِيَن لَْم يُسْ 
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 ]ِكتَاُب اأْلَْيَماِن[ 
ِ َعزَّ َوَجلَّ[م  7726]َمْسأَلَةٌ ََل يَِميَن إَلَّ بِاّلَِلَّ

ِ تَ  ا بِاْسٍم ِمْن أَْسَمائِِه تََعالَى، أَْو بَِما يُْخبُِر بِِه َعْن َّللاَّ ، إمَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ َعالَى ََّل يَِميَن إَّلَّ بِاّلَِلَّ

بِِه َغْيُرهُ، ِمْثَل: ُمقَلِِّب اْلقُلُوِب، َوَواِرِث اْْلَْرِض َوَما َعلَْيهَا، الَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َوََّل يَُراُد 

ِ  -َويَُكوُن َذلَِك بَِجِميِع اللَُّغاِت  -َربِّ اْلَعالَِميَن، َوَما َكاَن ِمْن هََذا النَّْحِو،  أَْو بِِعْلِم َّللاَّ

تِِه، أَْو َجََللِِه، َوُكلِّ َما َجاَء بِِه النَّصُّ ِمْن ِمْثِل هََذا؛  تََعالَى، أَْو قُْدَرتِِه، أَوْ  تِِه، أَْو قُوَّ ِعزَّ

 فَهََذا هَُو الَِّذي إْن َحلََف بِِه اْلَمْرُء َكاَن َحالِفًّا، فَإِْن َحنَِث فِيِه َكانَْت فِيِه اْلَكفَّاَرةُ.

ا َمْن َحلََف بَِغْيِر َما َذَكْرنَا  فَلَْيَس َحالِفًّا، َوََّل ِهَي  -يُّ َشْيٍء َكاَن ََّل تََحاَش َشْيئًّا أَ  -َوأَمَّ

َوََّل يَْلَزُمهُ اْلَوفَاُء بَِما َحلََف َعلَْيِه بَِذلَِك، َوهَُو َعاٍص  -يَِمينًّا َوََّل َكفَّاَرةٌ فِي َذلَِك إْن َحنَِث 

ِ تََعالَى فَقَْط، َولَْيَس َعلَْيِه إَّلَّ التَّْوبَةُ ِمنْ   َذلَِك َواَِّلْستِْغفَاُر. ّلِِلَّ

ِ -بُْرهَاُن َذلَِك  ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -: َما َذَكْرنَاهُ .. ِمْن قَْوِل َرُسوِل َّللاَّ َمْن : »-َصلَّى َّللاَّ

 ِ ْحمَ « َكاَن َحالِفًّا فَََل يَْحلِْف إَّلَّ بِاّلَِلَّ َ أَِو اْدُعوا الرَّ َن أَي ًّا َما وقَْوله تََعالَى }قُِل اْدُعوا َّللاَّ

 [ .٥٥٠تَْدُعوا فَلَهُ اْلَْسَماُء اْلُحْسنَى{ ]اْلسراء: 

ِ اْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بِهَا َوَذُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي أَْسَمائِِه{  َوقَاَل تََعالَى }َوّلِِلَّ

 [ ..٥٨٠]اْلعراف: 

 -األحاديث واآلثار:

ُ َعْنهُ َرضِ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ]■  ِ -َي َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم  -[ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا َمْن أَْحَصاهَا َدَخَل اْلَجنَّةَ »قَاَل:  ا، ِمائَةًّ إَّلَّ َواِحدًّ ِ تِْسَعةًّ َوتِْسِعيَن اْسمًّ  صحيح(«)إنَّ ّلِِلَّ

َ تََعالَى إَّلَّ بَِما َسمَّى بِِه نَْفَسهُ. قال المؤلف: فََصحَّ أَنَّهُ ََّل يَِحلُّ ِْلََحٍد أَنْ  َي َّللاَّ  يَُسمِّ

ِمائَةًّ إَّلَّ : »-َعلَْيِه السَََّلُم  -َوَصحَّ أَنَّ أَْسَماَءهُ ََّل تَِزيُد َعلَى تِْسَعٍة َوتِْسِعيَن َشْيئًّا، لِقَْولِِه 

ا يَاَدةَ، َوأَْبَطلَهَا، لَِكْن يُْخبُِر َعْنهُ « َواِحدًّ  بَِما يَْفَعُل تََعالَى. فَنَفَى الزِّ

َوَجاَءْت أََحاِديُث فِي إْحَصاِء التِّْسَعِة َوالتِّْسِعيَن أَْسَماٌء ُمْضطَِربَةٌ ََّل يَِصحُّ ِمْنهَا َشْيٌء 

، فَإِنََّما تُْؤَخُذ ِمْن نَصِّ اْلقُْرآِن.  أَْصَلًّ

ا َصحَّ َعْن النَّبِيِّ  ُ َعلَْيِه َوآلِِه وَ  -َوِممَّ ، َوقَْد بَلََغ إْحَصاُؤنَا ِمْنهَا إلَى َما -َسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ِحيُم، اْلَعلِيُم، اْلَحِكيُم، اْلَكِريُم، اْلَعِظيُم، اْلَحلِيُم، -: َوِهَي -نَْذُكُر  ْحَمُن، الرَّ ُ، الرَّ : َّللاَّ

لَهُ، ا ، اْلَوهَّاُب، اْْلِ بُّ اُب، الرَّ ْلقَِريُب، السَِّميُع، اْلُمِجيُب، اْلقَيُّوُم، اْْلَْكَرُم، السَََّلُم، التَّوَّ

اْلَواِسُع، اْلَعِزيُز، الشَّاِكُر، اْلقَاِهُر، اآْلِخُر، الظَّاِهُر، اْلَكبِيُر، اْلَخبِيُر، اْلقَِديُر، اْلبَِصيُر، 

 ، ُر، اْلبَرُّ ُمْقتَِدٌر، اْلبَاِري، اْلَغفُوُر، الشَُّكوُر، اْلَغفَّاُر، اْلقَهَّاُر، اْلَجبَّاُر، اْلُمتََكبُِّر، اْلُمَصوِّ

َمُد، اْْلََحُد، اْلَواِحدُ  ، اْلَحِميُد، اْلَمِجيُد، اْلَوُدوُد، الصَّ ، اْلَحيُّ ، اْلقَِويُّ ، اْلَولِيُّ ، اْلَغنِيُّ ، اْلَعلِيُّ

، اللَِّطيُف، َرُءوف، اُق، اْلَحقُّ زَّ ُق، الرَّ ُل، اْْلَْعلَى، اْلُمتََعاِل، اْلَخالُِق، اْلَخَلَّ ،  اْْلَوَّ َعفُوٌّ

وُس، اْلَملُِك، َملِيٌك، اْْلَْكبَُر،  اْلفَتَّاُح، اْلَمتِيُن، اْلُمبِيُن، اْلُمْؤِمُن، اْلُمهَْيِمُن، اْلبَاِطُن، اْلقُدُّ

ُر، اْلقَابُِض، اْلبَاِسطُ،  يُِّد، ُسبُّوٌح، ِوْتٌر، ِمْحَساٌن، َجِميٌل، َرفِيٌق، اْلُمَسعِّ ، السَّ اْْلََعزُّ

ُر، الدَّْهُر.الشَّافِي، الْ  ُم، اْلُمَؤخِّ  ُمْعِطي، اْلُمقَدِّ
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 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرُسوِل َّللاَّ فََذَكَر َحِديَث َخْلِق اْلَجنَِّة  -َصلَّى َّللاَّ

ا َرأَى اْلَجنَّةَ َوأَ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -أَنَّ ِجْبِريَل »َوفِيِه  -َوالنَّاِر  ِ لَمَّ نَّهَا ُحفَّْت بِاْلَمَكاِرِه قَاَل ّلِِلَّ

تَِك لَقَْد َخِشيُت أَْن ََّل يَْدُخلَهَا أََحدٌ  : َوِعزَّ  صحيح(«)َعزَّ َوَجلَّ

ِ قَاَل ■  ِ »َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َكاَن َرُسوُل َّللاَّ يَُعلُِّمنَا  -َصلَّى َّللاَّ

وَرِة ِمْن اْلقُْرآِن: إَذا هَمَّ أََحُدُكْم بِاْْلَْمِر فَْليَْرَكْع َرْكَعتَْيِن اَِّلْستَِخاَرةَ فِي  اْْلُُموِر ُكلِّهَا، َكالسُّ

 صحيح(«)ثُمَّ يَقُوُل: اللَّهُمَّ إنِّي أَْستَِخيُرَك بِِعْلِمَك َوأَْستَْقِدُرَك بِقُْدَرتِكَ 

: }هَُو أََشدُّ مِ  ةًّ{َوقَاَل تََعالَى: }ُذو اْلَجَلِل َواِْلْكَراِم{قال المؤلف :َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ  ْنهُْم قُوَّ

ِ فَْوَق أَْيِديِهْم{ ِ{ َوقَاَل تََعالَى }يَُد َّللاَّ   َوقَاَل تََعالَى: }فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ

 َجاَء النَّصُّ بِهَا.َوقَاَل تََعالَى }َولِتُْصنََع َعلَى َعْينِي{ َوقَاَل تََعالَى }فَإِنََّك بِأَْعيُنِنَا{ فَهَِذِه 

ِ، َوإَِراَدتِِه، َوَكَرِمِه، َوِحْلِمِه، َوِحْكَمتِِه، َوَسائِِر َما لَْم يَأِْت بِِه  ا اْليَِميُن بَِعظََمِة َّللاَّ َوأَمَّ

، فَََل يَُجوُز اْلقَْوُل بِهَا. ، فَلَْيَس َشْيٌء ِمْن َذلَِك يَِمينًّا؛ ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِهَا نَصٌّ  نَصٌّ

 7727]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَْفَعَل أَْمًرا َكَذا[م

ا َكَذا فَإِْن َوقََّت َوْقتًّا ِمْثلَ  ا َكَذا، أَْو أَْن يَْفَعَل أَْمرًّ : َوَمْن َحلََف بَِما َذَكْرنَا أَْن ََّل يَْفَعَل أَْمرًّ

يِه، فَ  ا، أَْو يَْوَم َكَذا، أَْو اْليَْوَم أَْو فِي َوْقٍت يَُسمِّ إِْن َمَضى َذلَِك اْلَوْقُت َولَْم يَْفَعْل َما َغدًّ

ا َذاِكرًّ  ا لِيَِمينِِه، أَْو فََعَل َما َحلََف أَْن ََّل يَْفَعلَهُ فِيِه َعاِمدًّ ا َذاِكرًّ ا َحلََف أَْن يَْفَعلَهُ فِيِه َعاِمدًّ

 لِيَِمينِِه، فََعلَْيِه َكفَّاَرةُ اْليَِميِن.

نَّةُ، فَإِْن لَْم يَُوقِّْت َوْقتًّا فِي قَْولِِه: هََذا َما ََّل ِخََلَف فِيِه ِمْن أَ  َحٍد، َوبِِه َجاَء اْلقُْرآُن َوالسُّ

ا َحتَّى يَُموَت.  َْلَْفَعلَن َكَذا، فَهَُو َعلَى اْلبِرِّ أَبَدًّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف:هو قول أبي ثور وأبي سليمان.■

 ِه اْلَكفَّاَرةُ.)مالك(هَُو َحانٌِث فِي ِكََل اْْلَْمَرْيِن َوَعلَيْ ■ 

تِِه الَّتِي يَْقِدُر فِيهَا َعلَى فِْعِل َما َحلََف أَْن يَْفَعلَهُ، ■  هَُو َعلَى اْلبِرِّ إلَى آِخِر أَْوقَاِت ِصحَّ

 فَِحينَئٍِذ يَْحنَُث َوَعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ.)الشافعي(

ِ وَ   7727ِميثَاقِِه[م]َمْسأَلَةٌ اْلَحلُِف بِاأْلََمانَِة َوبَِعْهِد َّللاَّ

ِ َوِميثَاقِِه، َوَما أََخَذ يَْعقُوُب َعلَى بَنِيِه، َوأََشدَّ َما أََخذَ  ا اْلَحلُِف بِاْْلََمانَِة، َوبَِعْهِد َّللاَّ  أََحٌد َوأَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلَى أََحٍد، َوَحقِّ َرُسوِل َّللاَّ ْسََلِم،  َوَحقِّ اْلُمْصَحِف، َوَحقِّ  -َصلَّى َّللاَّ اْْلِ

َوَحقِّ اْلَكْعبَِة، َوأَنَا َكافٌِر، َولََعْمِري، َولََعْمُرك، َوْْلَْفَعلَنَّ َكَذا، َوأُْقِسُم، َوأَْقَسْمت، َوأَْحلُِف، 

 : فَُكلُّ -َوَحلَْفت، َوأَْشهَُد، َوَعلَيَّ يَِميٌن، أَْو َعلَيَّ أَْلُف يَِميٍن، أَْو َجِميُع اْْلَْيَماِن تَْلَزُمنِي 

َواْليَِميُن بِهَا َمْعِصيَةٌ، لَْيَس فِيهَا إَّلَّ التَّْوبَةُ َواَِّلْستِْغفَاُر؛ ِْلَنَّهُ ُكلَّهُ َغْيُر  -هََذا لَْيَس يَِمينًّا 

 ِ ِ. -َّللاَّ  َوََّل يَُجوُز اْلَحلُِف إَّلَّ بِاّلَِلَّ

ْن يََرى هَِذِه اْْلَْلفَاظَ يَ  ٍد: َواْلَعَجُب ِممَّ ِمينًّا، َويََرى اْلَحلَِف بِاْلَمْشِي إلَى َمكَّةَ، قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

َماِء،  -َوبِالطَََّلِق، َوبِاْلِعْتِق، َوبَِصَدقَِة اْلَماِل: أَْيَمانًّا  ثُمَّ ََّل يَُحلَُّف فِي ُحقُوِق النَّاِس ِمْن الدِّ

؛ ِْلَنَّهَا ََّل َكفَّاَرةَ -َكُد ِعْنَدهُْم َوِهَي أَوْ  -َواْلفُُروِج، َواْْلَْمَواِل، َواْْلَْبَشاِر بَِشْيٍء ِمْن َذلَِك 

ِ، َوفِيِه اْلَكفَّاَرةُ، أَلَْيَس هََذا َعَجبًّا..  لَهَا، َويَُحلِّفُونَهُْم بِاّلَِلَّ
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 -اآلثار:

 ■ ِ ِ َكاِذبًّا أََحبُّ إلَيَّ ِمْن أَْن أَْحلَِف بَِغْيِر َّللاَّ  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َْلَْن أَْحلَِف بِاّلَِلَّ

 َصاِدقًّا.)صحيح(

بَْيِر يَقُوُل: إنَّ ُعَمَر قَاَل لَهُ ■  : لَْو أَْعلَُم أَنَّك -َوقَْد َسِمَعهُ يَْحلُِف بِاْلَكْعبَِة  -عن اْبَن الزُّ

ِ فَأْثَْم أَْو اْبَرْر.)صحيح(  فَكَّْرت فِيهَا قَْبَل أَْن تَْحلَِف لََعاقَْبتُك، اْحلِْف بِاّلَِلَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف   7737بِاْلقُْرآِن أَْو بَِكََلِم َّللاَّ

ْوَت  ، فَإِْن نََوى فِي نَْفِسِه اْلُمْصَحَف، أَْو الصَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َحلََف بِاْلقُْرآِن، أَْو بَِكََلِم َّللاَّ

ُدوِر فَلَْيَس يَِمينًّا، َوإِْن لَْم يَ  ْنِو َذلَِك بَْل نََواهُ َعلَى اْلَمْسُموَع، أَْو اْلَمْحفُوظَ فِي الصُّ

ِ تََعالَى هَُو ِعْلُمهُ. ْطََلِق، فَِهَي يَِميٌن َوَعلَْيِه َكفَّاَرةٌ إْن َحنَِث؛ ِْلَنَّ َكََلَم َّللاَّ  اْْلِ

ى لَقُِضَي بَْينَهُْم{ ]الشورى:  قَاَل تََعالَى }َولَْوَّل َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك إِلَى أََجٍل ُمَسم ًّ

٥١. ] 

ِ تََعالَى. ِ تََعالَى، َواْلقُْرآُن َكََلُم َّللاَّ ِ تََعالَى لَْيَس هَُو َغْيَر َّللاَّ  َوِعْلُم َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 من حلف بسورة فعلية بكل آية منها يمين.)الحسن وابن حنبل(■

 هو يمين واحدة.)أبو عبيد(■

 ليس بيمين.)عطاء وأبو حنيفة(■

 -األحاديث واآلثار:

ِ عن الْ ■  ا: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َحَسُن، َوُمَجاِهٌد قَاََّل َجِميعًّ َمْن » -َصلَّى َّللاَّ

 «َحلََف بُِسوَرٍة ِمْن اْلقُْرآِن فََعلَْيِه بُِكلِّ آيٍَة ِمْنهَا يَِميُن َصْبٍر فََمْن َشاَء بَرَّ َوَمْن َشاَء فََجرَ 

ِ ْبِن َحْنظَ ■  وَق فََسِمَع َرُجَلًّ يَْحلُِف َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد السُّ لَةَ قَاَل: أَتَْيت َمَع َعْبِد َّللاَّ

 بُِسوَرِة اْلبَقََرِة؟ فَقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: أََما إنَّ َعلَْيِه بُِكلِّ آيٍَة يَِمينًّا.

َحْرٍف ِمْن اْلقُْرآِن فَقَْد َكفََر بِِه َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: َمْن َكفََر بِ ■ 

 أَْجَمَع، َوَمْن َحلََف بِاْلقُْرآِن فََعلَْيِه بُِكلِّ آيٍَة يَِميٌن.

 7737]َمْسأَلَةٌ لَْغُو اْليَِميِن[م■ 

 :-َولَْغُو اْليَِميِن ََّل َكفَّاَرةَ فِيِه، َوََّل إْثَم، َوهَُو َوْجهَاِن 

ثُمَّ تَبَيََّن لَهُ أَنَّهُ  -َوهَُو ََّل يَُشكُّ فِي أَنَّهُ َكَما َحلََف َعلَْيِه  -ِه اْلَمْرُء أََحُدهَُما: َما َحلََف َعلَيْ 

 َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوأَبِي ُسلَْيَماَن. -بِِخََلِف َذلَِك 

ِر نِيٍَّة فَيَقُوُل فِي أَْثنَاِء َكََلِمِه: ََّل َوالثَّانِي: َما َجَرى بِِه لَِساُن اْلَمْرِء فِي ِخََلِل َكََلِمِه بَِغيْ 

 ِ ِ، َوأَْي َوَّللَاَّ ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن. -َوَّللَاَّ  َوهَُو قَْوُل الشَّافِِعيِّ

ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما َعقَّْدتُُم اْلَ  ُ تََعالَى: }َّل يَُؤاِخُذُكُم َّللاَّ ْيَماَن{ قَاَل َّللاَّ

 [ .٨٢]المائدة: 

 -األحاديث واآلثار:

ُ  -اللَّْغُو فِي اْليَِميِن قَالَْت َعائَِشةُ َعْن النَّبِيِّ »َعْن َعطَاِء ْبِن أَبِي َربَاٍح قَاَل: ■  َصلَّى َّللاَّ

ِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ، َوبَلَى َوَّللَاَّ ُجِل فِي بَْيتِِه: َكََل َوَّللَاَّ   «هَُو َكََلُم الرَّ
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ِ ْبِن ُعَمَر قَاَل: ُربََّما قَاَل اْبُن ُعَمَر لِبَْعِض بَنِيِه: لَقَْد َحفِْظت ■  َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 َعلَْيك فِي هََذا اْلَمْجلِِس أََحَد َعَشَر يَِمينًّا، َوََّل يَأُْمُرهُ بَِكفَّاَرٍة.)صحيح(

ِ تََعالَى: }َّل يَُؤاِخُذُكُم عن َعائَِشةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن َوقَْد َسأَ ■  لَهَا ُعبَْيُد ْبَن ُعَمْيٍر َعْن قَْوِل َّللاَّ

ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم{ ]المائدة:  ِ، َوبَلَى ٨٢َّللاَّ ُجِل ََّل َوَّللَاَّ [ قَالَْت: هَُو قَْوُل الرَّ

ِ.)صحيح(  َوَّللَاَّ

ِ فََُلٌن، َولَْيَس بِفََُلٍن.)ضعيف()من اْبِن َعبَّاٍس : لَْغُو اْليَِميِن هَُو قَْوُل الرَّ ■  ُجِل هََذا َوَّللَاَّ

 طريق الكلبي(

 7732]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَْفَعَل أَْمًرا َكَذا فَفََعلَهُ نَاِسيًا أَْو ُمْكَرًها[م

ا َكَذا، فَفََعلَهُ نَاِسيًّا أَْو ُمْكَرهًّا، أَْو غُ  لَِب بِأَْمٍر ِحيَل بَْينَهُ َوبَْينَهُ َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْفَعَل أَْمرًّ

فَفََعلَهُ  -بِِه، أَْو َحلََف َعلَى َغْيِرِه أَْن يَْفَعَل فِْعَلًّ َذَكَرهُ لَهُ، أَْو أَْن ََّل يَْفَعَل فِْعَلًّ َكَذا 

ا أَْو نَاِسيًّا، أَْو َشكَّ اْلَحالُِف أَْفَعَل َما َحلََف أَْن ََّل   يَْفَعلَهُ أَْم ََّل؟ أَْو اْلَمْحلُوُف َعلَْيِه َعاِمدًّ

فََعلَهُ فِي َغْيِر َعْقلِِه، فَََل َكفَّاَرةَ َعلَى اْلَحالِِف فِي َشْيٍء ِمْن ُكلِّ َذلَِك َوََّل إْثَم.. بُْرهَاُن َذلَِك 

ِ تََعالَى }َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما َعقَّْدتُُم اْلَْيَماَن{ ]المائدة: - تََعالَى  [ ،َوقَالَ ٨٢: قَْوُل َّللاَّ

َدْت قُلُوبُُكْم{ ]اْلحزاب:   [ .٥}َولَِكْن َما تََعمَّ

ُد لَهُ بِنَصِّ اْلقُْرآِن.. َوَصحَّ َعْن  َوقَْد قُْلنَا: إنَّ اْلِحْنَث لَْيَس إَّلَّ َعلَى قَاِصِد إلَى اْلِحْنِث يَتََعمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -النَّبِيِّ  تِي: »-َصلَّى َّللاَّ َعْن اْلَخطَأِ َوالنِّْسيَاِن َوَما اُْستُْكِرهُوا  ُعفَِي ِْلُمَّ

 « .َعلَْيهِ 

 « .ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن النَّائِِم َحتَّى يَْستَْيقِظَ َواْلَمْجنُوِن َحتَّى يُفِيقَ »َوأَنَّهُ 

 -أقوال الفقهاء:

 لنخعي(لَْغُو اْليَِميِن: هَُو أَْن يَْحلَِف َعلَى الشَّْيِء ثُمَّ يَْنَسى.)الحسن وا■ 

 إَذا أَْقَسَم َعلَى َغْيِرِه فَأَْحنََث فَََل َكفَّاَرةَ َعلَْيِه.)الحسن(■ 

 َمْن أَْقَسَم َعلَى َغْيِرِه فَأَْحنَثَهُ يستَحبُّ لِْلُمْقِسِم أَْن يَُكفَِّر.)النخعي(■ 

 7733]َمْسأَلَةٌ َحلََف َعلَى َما ََل يَْدِري أَْهَو َكَذلَِك أَْم ََل[م

هََذا َمْن َحلََف َعلَى َما ََّل يَْدِري أَْهَو َكَذلَِك أَْم ََّل، َوَعلَى َما قَْد يَُكوُن َوََّل يَُكوُن؟ َوِمْن 

ا، فَنََزَل أَْو لَْم يَْنِزْل، فَََل َكفَّاَرةَ فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك؛ ِْلَنَّهُ  لَْم َكَمْن َحلََف لَيَْنِزلَنَّ اْلَمطَُر َغدًّ

ْد اْلِحْنثَ  َد اْلِحْنَث َوقََصَدهُ لِقَْولِِه تََعالَى: }َولَِكْن َما  يَتََعمَّ َوََّل َكفَّاَرةَ إَّلَّ َعلَى َمْن تََعمَّ

َدْت قُلُوبُُكْم{ ]اْلحزاب:   [ .٥تََعمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ ُعَمَر َحلََف بَِحْضَرِة النَّبِيِّ »َوقَْد َصحَّ  هَُو  أَنَّ اْبَن َصيَّادٍ  -َصلَّى َّللاَّ

اُل فَلَْم يَأُْمْرهُ   « .بَِكفَّاَرةٍ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -الدَّجَّ

 َوقَاَل َمالٌِك: َعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ َكاَن َما َحلََف َعلَْيِه أَْو لَْم يَُكْن ..

 7737]َمْسأَلَةٌ َحلََف َعاِمًدا لِْلَكِذِب فِيَما يَْحلُِف[م

ا لِْلَكِذبِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }فََكفَّاَرتُهُ  َوَمْن َحلََف َعاِمدًّ فِيَما يَْحلُِف، فََعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ... قَاَل َّللاَّ

إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهلِيُكْم أَْو ِكْسَوتُهُْم أَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة{ 

ةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا أَْيَمانَُكْم{ [ إلَى قَْوله تََعالَى }َذلَِك َكفَّارَ ٨٢]المائدة: 
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 [ .٨٢]المائدة: 

فَظَاِهُر اْلقُْرآِن إيَجاُب اْلَكفَّاَرِة فِي ُكلِّ يَِميٍن، فَََل يَُجوُز أَْن تُْسقَطَ َكفَّاَرةٌ َعْن يَِميٍن أَْصَلًّ 

 إَّلَّ َحْيُث أَْسقَطَهَا نَصُّ قُْرآٍن، أَْو ُسنَّةٍ 

 -ل الفقهاء:أقوا

، َوالشَّافِِعيِّ ، والحكم بن عتيبة ■ ، َواْلَحَسِن ْبِن َحيٍّ قول المؤلف هو قول: اْْلَْوَزاِعيِّ

  وعطاء ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن(■  َّل كفارة في ذلك.) َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ

ين الغموس التي يكذب المرء فيها ليقتطع مال مسلم َّل كفارة فيها.) إْبَراِهيَم اليم

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن( ، َواْلَحَسِن، َوَحمَّ  النََّخِعيِّ

 -اآلثار:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن اْبِن َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ ■ َمْن َحلََف َعلَى يَِميِن َصْبٍر : »-َصلَّى َّللاَّ

َ َوهَُو َعلَْيِه َغْضبَانُ يَ  ُ تََعالَى تَْصِديَق َذلَِك « ْقتَِطُع بِهَا َماَل اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَقَِي َّللاَّ فَأَْنَزَل َّللاَّ

ِ َوأَْيَمانِِهْم ثََمنًّا قَلِيَل أُولَئَِك َّل َخَلَق لَهُْم فِي اآلِخَرِة َوَّل  }إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْهِد َّللاَّ

يِهْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{)صحيح(يَُكلِّ  ُ َوَّل يَْنظُُر إِلَْيِهْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَّل يَُزكِّ  ُمهُُم َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عنأَبِي َذرٍّ َعْن النَّبِيِّ ■  ُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوََّل : »-َصلَّى َّللاَّ ثَََلثَةٌ ََّل يَُكلُِّمهُْم َّللاَّ

يِهْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم فََذَكَر يَْنظُُر إلَ  فِيِهْم اْلُمْنفَِق ِسْلَعتَهُ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -ْيِهْم َوََّل يَُزكِّ

 صحيح(«)بِاْلَحلِِف اْلَكاِذبِ 

ِ ْبِن َعْمٍرو َعْن النَّبِيِّ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َعْبِد َّللاَّ ْشرَ » -َصلَّى َّللاَّ ِ، اْلَكبَائُِر: اْْلِ اُك بِاّلَِلَّ

 صحيح(«)َوُعقُوُق اْلَوالَِدْيِن، َوقَْتُل النَّْفِس، َواْليَِميُن اْلَغُموسُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن اْْلَْشَعِث ْبِن قَْيٍس َعْن النَّبِيِّ ■ َمْن َحلََف َعلَى يَِميِن : »-َصلَّى َّللاَّ

َ َوهَُو َعلَْيِه َغْضبَانُ َصْبٍر َوهَُو فِيهَا فَاِجٌر يَْقتَِطُع بِهَا َماَل ا « ْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَقَِي َّللاَّ

 .)صحيح(

ِ َعْن النَّبِيِّ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ َمْن َحلََف َعلَى ِمْنبَِري هََذا : »-َصلَّى َّللاَّ

أَ َمْقَعَدهُ ِمْن النَّارِ   صحيح(«)بِيَِميٍن آثَِمٍة تَبَوَّ

: فَلَْيَس فِي َشْيٍء ِمْن َذلَِك إْسقَاطُ اْلَكفَّاَرِة َوََّل إيَجابُهَا، َكَما لَْيَس فِيهَا ِذْكٌر قال المؤلف

ِديُد بِالنَّاِر َواْلِعقَابِ  ، َوإِنََّما فِيهَا ُكلِّهَا اْلَوِعيُد الشَّ   لِتَْوبٍَة أَْصَلًّ

ُ َعلَ  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■  َمْن اْستَلَجَّ فِي أَْهلِِه بِيَِميٍن فَهَُو : »-ْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ا لَْيَس تُْغنِي اْلَكفَّاَرةُ   صحيح(«)أَْعظَُم إْثمًّ

:َّلحجة لهم فيه ِْلَنَّ اْْلَْيَماَن ِعْنَدنَا َوِعْنَدهُْم، ِمْنهَا لَْغٌو ََّل إْثَم فِيِه، َولَْم يَِرْد قال المؤلف

ْنُف فِي هَ  .هََذا الصِّ  َذا اْلَخبَِر بََِل َشكٍّ

َما يَُكوُن اْلَمْرُء بِهَا َحالِفًّا َعلَى َما َغْيُرهُ َخْيٌر ِمْنهُ َوََّل ِخََلَف ِعْنَدنَا َوِعْنَدهُْم فِي  -َوِمْنهَا 

اْلِحسِّ اْليَِميُن اْلَغُموُس الَّتِي اْختَلَْفنَا فِيهَا، َوبِ  -أَنَّ اْلَكفَّاَرةَ تُْغنِي فِي هََذا..َوِمْنهَا 

ا فِي أَْهلِِه، فَبَطََل أَْن يَُراَد  َواْلُمَشاهََدِة نَْدِري نَْحُن َوهُْم أَنَّ اْلَحالَِف بِهَا ََّل يَُسمَّى ُمْستَلِجًّ

 بِهََذا اْلَخبَِر هََذا اْلقََسَم، َوبَطََل اْحتَِجاُجهُْم بِِه فِي إْسقَاِطِهْم اْلَكفَّاَرةَ فِي اْليَِميِن اْلَغُموِس.
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ِ اْلَحْمُد  -إِْن قِيَل: فََما َمْعنَى هََذا اْلَخبَِر ِعْنَدُكْم َوهَُو َصِحيٌح؟ قُْلنَا: نََعْم، َمْعنَاهُ فَ  بَيٌِّن  -َوّلِِلَّ

َعلَى ظَاِهِر لَْفِظِه ُدوَن تَْبِديٍل َوََّل إَحالٍَة َوََّل ِزيَاَدٍة َوََّل نَْقٍص، َوهَُو أَْن يَْحلَِف اْلَمْرُء أَْن 

إلَى أَْهلِِه، أَْو أَْن ََّل يَُضرَّ بِِهْم، ثُمَّ لَجَّ فِي أَْن يَْحنََث، فَيَُضرَّ بِِهْم، َوََّل يُْحِسَن إلَْيِهْم  يُْحِسنَ 

ا  -َويَُكفَِّر َعْن يَِمينِِه  فَهََذا بََِل َشكٍّ ُمْستَلٌِج بِيَِمينِِه فِي أَْهلِِه أَْن ََّل يَفَِي بِهَا، َوهَُو أَْعظَُم إْثمًّ

ََّل  -َواْلَكفَّاَرةُ ََّل تُْغنِي َعْنهُ، َوََّل تَُحطُّ إْثَم إَساَءتِِه إلَْيِهْم َوإِْن َكانَْت َواِجبَةًّ َعلَْيِه  -َشكٍّ  بََِل 

 يَْحتَِمُل أَْلبَتَّةَ هََذا اْلَخبَُر َمْعنًّى َغْيَر هََذا.

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  -َعْن النَّبِيِّ »َعْن اْبِن ُعَمَر ■  أَنَّهُ قَاَل لَِرُجِل: فََعْلَت َكَذا َوَكَذا؟  -َم َصلَّى َّللاَّ

فَقَاَل: بَلَى قَْد فََعَل،  -َعلَْيِه السَََّلُم  -قَاَل: ََّل َواَلَِّذي ََّل إلَهَ إَّلَّ هَُو َما فََعْلُت، فََجاَء ِجْبِريُل 

ْخََلصِ  َ َغفََر لَهُ بِاْْلِ اِك فَهَُو َحِديٌث فَإِْن لَْم يَُكْن أَْخطَأَ فِ «) لَِكنَّ َّللاَّ حَّ يِه يُوُسُف ْبُن الضَّ

 َجيٌِّد، َوإَِّلَّ فَهَُو َضِعيٌف(

ْنِب الَِّذي ََّل َكفَّاَرةَ لَهُ اْليَِميَن اْلَغُموَس أَْن ■  أَنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َكاَن يَقُوُل: ُكنَّا نَُعدُّ ِمْن الذَّ

ُجُل َكاِذبًّا َعلَى َماِل أَِخيِه لِيَقْ  تَِطَعهُ.)ضعيف منقطع() أَبَا اْلَعالِيَِة لَْم يَْلَق اْبَن يَْحلَِف الرَّ

َحابَِة َكاْبِن َعبَّاٍس، َوِمْثلِِه( َحابَِة إنََّما أَْدَرَك أََصاِغَر الصَّ  َمْسُعوٍد َوََّل أَْمثَالَهُ ِمْن الصَّ

 7737]َمْسأَلَةٌ اْليَِميُن فِي اْلَغَضِب[م

َضا ، َوَعلَى أَْن يُِطيَع، أَْو َعلَى أَْن يَْعِصَي، أَْو َعلَى َما ََّل َواْليَِميُن فِي اْلَغَضِب َوالرِّ

َد اْلِحْنَث فِي ُكلِّ َذلَِك فََعلَْيِه  طَاَعةَ فِيِه َوََّل َمْعِصيَةَ َسَواٌء فِي ُكلِّ َما َذَكْرنَا إْن تََعمَّ

ْد اْلِحْنَث، أَْو لَْم يَْعقِْد الْ  ِ اْلَكفَّاَرةُ، َوإِْن لَْم يَتََعمَّ يَِميَن بِقَْلبِِه فَََل َكفَّاَرةَ فِي َذلَِك، لِقَْوِل َّللاَّ

 تََعالَى: }َذلَِك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا أَْيَمانَُكْم{

 -أقوال الفقهاء:

من حلف على معصية فإن كفارته أَّل يأتيها.)سليمان اْلحول وسليمان التيمي ■

 ر وعنه قول آخر والشعبي ومسروق (وطاوس وسعيد بن جبي

 -األحاديث واآلثار:

ِ »عن أَبِي ُموَسى أَنَّهُ َسِمَعهُ يَقُوُل ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ فِي نَفٍَر  -َصلَّى َّللاَّ

ثُمَّ قَاَل َرُسوُل  -ََّل يَْحِملَنَا ِمْن اْْلَْشَعِريِّيَن فََوافَْقتُهُ َوهَُو َغْضبَاُن فَاْستَْحَمْلنَاهُ فََحلََف أَْن 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َّللاَّ ا  -َصلَّى َّللاَّ ُ ََّل أَْحلُِف َعلَى يَِميٍن فَأََرى َغْيَرهَا َخْيرًّ ِ إْن َشاَء َّللاَّ َوَّللَاَّ

 صحيح(«)ِمْنهَا إَّلَّ أَتَْيُت الَِّذي هَُو َخْيٌر َوتََحلَّْلتُهَا

 وُب اْلَكفَّاَرِة فِي اْليَِميِن فِي اْلَغَضِب..قال المؤلف: فََصحَّ ُوجُ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -قال رسول َّللاَّ ا : »-َصلَّى َّللاَّ َمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن فََرأَى َغْيَرهَا َخْيرًّ

 صحيح(«)ِمْنهَا فَْليَأِْت الَِّذي هَُو َخْيٌر َوْليَُكفِّْرهُ 

ِ عن أبي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل رَ ■ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُسوُل َّللاَّ ِ َْلَْن يَلِجَّ أََحُدُكْم : »-َصلَّى َّللاَّ َوَّللَاَّ

 ُ ِ ِمْن أَْن يُْعِطَي َكفَّاَرتَهُ الَّتِي فََرَض َّللاَّ  صحيح(«)بِيَِمينِِه فِي أَْهلِِه آثَُم لَهُ ِعْنَد َّللاَّ

فَّاَرِة فِي اْلِحْنِث فِي اْليَِميِن الَّتِي يَُكوُن قال المؤلف: فََصحَّ بِهََذا اْلَخبَِر ُوُجوُب اْلكَ 

ا..  التََّماِدي َعلَى اْلَوفَاِء بِهَا إْثمًّ

 ■ ِ ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َصلَّى َّللاَّ
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يَِميَن لَهُ َوَمْن َحلََف َعلَى قَِطيَعِة َرِحٍم فَََل يَِميَن  َمْن َحلََف َعلَى َمْعِصيٍَة فَََل : »-

 ضعيف صحيفة(«)لَهُ 

 ■ ِ ِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َصلَّى َّللاَّ

ِ، َوََّل فِي قَِطيَعِة َرِحٍم،  ََّل نَْذَر َوََّل يَِميَن فِيَما ََّل يَْملُِك اْبنُ : »- آَدَم، َوََّل فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

ا ِمْنهَا فَْليََدْعهَا َوْليَأِْت الَِّذي هَُو َخْيٌر، فَإِنَّ  َوَمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن فََرأَى َغْيَرهَا َخْيرًّ

 ضعيف صحيفة(«)تَْرَكهَا َكفَّاَرتُهَا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -يِّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِ ■  َمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن »: قَاَل: -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْنهَا فَْليَأِْت الَِّذي هَُو َخْيٌر فَهَُو َكفَّاَرتُهَا ضعيف() يَْحيَى ْبِن ُعبَْيِد «)فََرأَى َغْيَرهَا َخْيرًّ

 ِ  َغْيُرهُ(َذلَِك ُمْسلٌِم، وَ  -َوهَُو َساقِطٌ َمْتُروٌك َذَكَر  -َّللاَّ

ِ »َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب ■  ُ  -أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ِحِم،  -َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ، َوََّل فِي قَِطيَعِة الرَّ يَقُوُل: ََّل يَِميَن َعلَْيَك، َوََّل نَْذَر فِي َمْعِصيَِة َّللاَّ

ضعيف منقطع() َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيِِّب لَْم يَْسَمْع ِمْن ُعَمَر َشْيئًّا إَّلَّ نَْعيَهُ «)تَْملِكُ َوفِيَما ََّل 

 النُّْعَماَن ْبَن ُمْقِرٍن (

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن ُمْسلِِم ْبِن َعْقَرٍب َعْن النَّبِيِّ ■  َمْن َحلََف َعلَى »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ضعيف() فِيِه ُشَعْيُب ْبُن «)بَنَّهُ فَإِنَّ َكفَّاَرتَهُ أَْن يََدَعهُ، َولَهُ َمَع َكفَّاَرتِِه َخْيرٌ َمْملُوِكِه لَيَْضرِ 

َوهَُو َغْيُر َمْعُروٍف ، َوَحِديُث اْلَحَسِن  -َويَِزيُد ْبُن أَبِي ُمَعاٍذ  -َوهَُو َضِعيٌف  -َحيَّاَن 

 ُمْرَسٌل(

: أَنَّ رَ ■  ْيُف أَْن ََّل َعْن أَبِي اْلبَْختَِريِّ ُجَلًّ أََضافَهُ َرُجٌل فََحلََف أَْن يَأُْكَل، فََحلََف الضَّ

 يَأُْكَل، فَقَاَل لَهُ اْبُن َمْسُعوٍد: ُكْل َوإِنِّي ََّل أَظُنُّ أَنَّ أََحبَّ إلَْيك أَْن تَُكفَِّر َعْن يَِمينِك.

 إَّلَّ اْستِْحبَابًّا. قال المؤلف: فَلَْم يََر اْلَكفَّاَرةَ فِي َذلِك)أى في المعصية(َ

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس :أَنَّ لَْغَو اْليَِميِن هَُو اْليَِميُن فِي اْلَغَضِب َوََّل َكفَّاَرةَ فِيهَا.■ 

عن عبدالرحمن بن عابس أن اْبَن َعبَّاٍس َحلََف أَْن يَْجلَِد ُغََلَمهُ ِمائَةَ َجْلَدٍة، ثُمَّ لَْم ■ 

 هُ فِي َذلَِك؟ فَقَاَل: أَلَْم تََر َما َصنَْعت؟ تََرْكته، فََذاَك بَِذاَك.يَْجلِْدهُ، قَاَل: فَقُْلنَا لَ 

 7737]َمْسأَلَةٌ اْليَِميُن َمْحُمولَةٌ َعلَى لَُغِة اْلَحالِِف َوَعلَى نِيَّتِِه[م

ٌق فِيَما ادَّعَ  ى ِمْن َذلَِك إَّلَّ َمْن َواْليَِميُن َمْحُمولَةٌ َعلَى لَُغِة اْلَحالِِف َوَعلَى نِيَّتِِه، َوهَُو ُمَصدِّ

فَإِنَّ اْليَِميَن هَهُنَا َعلَى نِيَِّة  -َواْلَحالُِف ُمْبِطٌل  -لَِزَمْتهُ يَِميٌن فِي َحقٍّ لَِخْصِمِه َعلَْيِه 

 اْلَمْحلُوِف لَهُ.

فَََل  -ََّل يُْحِسنُهَا اْلقَائُِل  َوَكاَن َذلَِك اْلَكََلُم يَِمينًّا بِلَُغةٍ  -َوَمْن قِيَل لَهُ: قُْل َكَذا أَْو َكَذا؟ فَقَاَل 

ِ تََعالَى ِعْنَدهُْم فَهَُو َحالٌِف، فَإِْن َحنَِث  -َشْيَء َعلَْيِه َولَْم يَْحلِْف  َوَمْن َحلََف بِلَُغتِِه بِاْسِم َّللاَّ

 فََعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ..

ا َمْن لَِزَمْتهُ يَِميٌن لَِخْصِمِه  ِ تََعالَى فَََل  -َوهَُو ُمْبِطٌل  -َوأَمَّ  يَْنتَفُِع بِتَْوِريَتِِه، َوهَُو َعاٍص ّلِِلَّ

، َعاٍص لَهُ فِي اْستِْدفَاِع َمْطلَِب َخْصِمِه بِتِْلَك اْليَِميِن، فَهَُو َحالُِف يَِميٍن  فِي ُجُحوِدِه اْلَحقَّ

 َغُموٍس، َوََّل بُدَّ.

ينَا.. َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن النَّبِيِّ ■ ُ  -ُروِّ يَِمينَُك َعلَى َما »قَاَل:  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ
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قَُك َعلَْيِه َصاِحبُكَ   « .يَُصدِّ

 7736]َمْسأَلَةٌ َحلََف ثُمَّ قَاَل نََوْيت بَْعَض َما يَقَُع َعلَْيِه اللَّْفظُ الَِّذي نَطََق[م

َق، َوَكَذلَِك لَْو قَاَل: َوَمْن َحلََف ثُمَّ قَاَل: نََوْيت بَْعَض َما يَقَُع َعلَْيِه اللَّفْ  ظُ الَِّذي نَطََق ُصدِّ

َجَرى لَِسانِي َولَْم يَُكْن لِي نِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَُصدَُّق، فَإِْن قَاَل: لَْم أَْنِو َشْيئًّا ُدوَن َشْيٍء ُحِمَل َعلَى 

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -ُعُموِم لَْفِظِه لَِما َذَكْرنَا   َوبِاّلَِلَّ

ُ تََعالَى[م]َمْسأَلَةٌ حَ   7737لََف َعلَى َشْيٍء ثُمَّ قَاَل َمْوُصوًَل بَِكََلِمِه إْن َشاَء َّللاَّ

 ،ُ ُ تََعالَى، أَْو إَّلَّ أَْن يََشاَء َّللاَّ َوَمْن َحلََف َعلَى َشْيٍء ثُمَّ قَاَل َمْوُصوَّلًّ بَِكََلِمِه: إْن َشاَء َّللاَّ

ُ، أَْو نَحْ  َو هََذا، أَْو إَّلَّ أَْن أََشاَء، أَْو إَّلَّ أَْن ََّل أََشاَء، أَْو إَّلَّ إْن بَدََّل أَْو إَّلَّ أَْن ََّل يََشاَء َّللاَّ

، أَْو إَّلَّ أَْن يََشاَء فََُلٌن، أَْو إْن َشاَء فََُلٌن، فَهَُو  ُ َما فِي قَْلبِي، أَْو إَّلَّ أَْن يَْبُدَو إلَيَّ َّللاَّ

 َعْنهُ بَِذلَِك، َوََّل َكفَّاَرةَ َعلَْيِه إْن َخالََف َما َحلََف َعلَْيِه. اْستِْثنَاٌء َصِحيٌح َوقَْد َسقَطَْت اْليَِمينُ 

ْنتَفِْع فَلَْو لَْم يَِصْل اَِّلْستِْثنَاُء بِيَِمينِِه لَِكْن قُِطَع قَْطَع تَْرٍك لِْلَكََلِم ثُمَّ اْبتََدأَ اَِّلْستِْثنَاَء لَْم يَ 

 ِ  ْن َحنَِث فِيهَا فََعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ.بَِذلَِك، َوقَْد لَِزَمْتهُ اْليَِميُن، فَإ

ِ تََعالَى: }َولَِكْن  ا بِنِيٍَّة ُدوَن لَْفٍظ فَََل، لِقَْوِل َّللاَّ َوََّل يَُكوُن اَِّلْستِْثنَاُء إَّلَّ بِاللَّْفِظ، َوأَمَّ

ِميَن.. َوَكَذلَِك اْشتَِراطُهُ [ فَهََذا لَْم يَُعقِّْد اْليَ ٨٢يَُؤاِخُذُكْم بَِما َعقَّْدتُُم اْلَْيَماَن{ ]المائدة: 

 -َمِشيئَةَ نَْفِسِه، أَْو َمِشيئَةَ َزْيٍد، ِْلَنَّ َمِشيئَتَهُ ََّل تُْعلَُم إَّلَّ ِمْن قِبَلِِه فَهَُو ُمَصدٌَّق فِيهَا 

ا أََصَدَق َوَمِشيئَةُ َزْيٍد ََّل نَْدِري أََصَدَق فِي َدْعَواهُ أَنَّهُ َشاَء أَْو لَْم يَْصُدْق؟ َوََّل نَْدِري  أَْيضًّ

فِي َدْعَواهُ أَنَّهُ لَْم يََشأْ أَْو لَْم يَْصُدْق؟ فَلَْسنَا َعلَى يَقِيٍن ِمْن لُُزوِم هَِذِه اْليَِميِن الَّتِي َحلََف 

.  بِهَا، فَلَْم يَُجْز أَْن نُْلِزَمهُ َكفَّاَرةًّ بِالشَّكِّ

 -أقوال الفقهاء:

، َواْلَحَسِن، َوُسْفيَاَن الثَّْوِريِّ ،َوهَُو قول المؤلف هو قول: النخعي وروى عن الشَّ ■ ْعبِيِّ

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.  قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوَمالٍِك، َوالشَّافِِعيِّ

 يلزم أن يَْجهََر بِاَِّلْستِْثنَاِء َكَما َجهََر بِاْليَِميِن.)النخعي وحماد(■

َك لَِسانَهُ أَْجَزأَ َعْنهُ فِي اَِّلسْ ■   تِْثنَاِء.)الحسن البصري وهو قول المؤلف(إَذا َحرَّ

ََّل يَُكوُن ُمْستَْثنِيًّا إَّلَّ َحتَّى يَْنِوَي اَِّلْستِْثنَاَء فِي ِحيِن نُْطقِِه بِاْليَِميِن، ََّل بَْعَد تََماِمهَا.)أبو ■ 

 ثور(

ا َمتَى أََراَد أَْن يَْستَْثنَِي.)مجاهد(■   اَِّلْستِْثنَاُء َجائٌِز أَبَدًّ

 بعد أربعة أشهر فقد استثنى.)سعيد بن جبير وجاء عته بعد شهر( من استثنى■

 َمْن نَِسَي فَلَهُ أَْن يَْستَْثنَِي َمتَى َما َذَكَر.) َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر ]َوَعْن[ أَبِي اْلَعالِيَِة(■ 

 لَهُ اَِّلْستِْثنَاُء فِي اْليَِميِن بِِمْقَداِر َحْلِب النَّاقَِة اْلَغِزيَرِة.)عطاء(■ 

 إَذا َحلََف ثُمَّ اْستَْثنَى قَْبَل أَْن يَقُوَم أَْو يَتََكلََّم فَلَهُ ثُْنيَاهُ.)قتادة(■ 

 َمْن اْستَْثنَى لَْم يَْحنَْث َولَهُ الثُّْنيَا َما لَْم يَقُْم ِمْن َمْجلِِسِه.)طاوس والحسن(■ 

 -األحاديث واآلثار:

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َحلََف فَقَاَل: إْن : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ، لَْم يَْحنَثْ   صحيح(«)َشاَء َّللاَّ



 

364 
 

ا َعلَى اْليَِميِن إَّلَّ بِاْلفَاِء، َواْلفَاُء فِي لَُغِة اْلَعَرِب  قال المؤلف: فَلَْم يَْجَعْل اَِّلْستِْثنَاَء َمْرُدودًّ

 ُمْهلٍَة فََوقَْفنَا ِعْنَد َذلَِك.تُوِجُب تَْعقِيبًّا بََِل 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َحلََف فَاْستَْثنَى : »-َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)فَإِْن َشاَء َرَجَع َوإِْن َشاَء تََرَك َغْيَر ِحْنثٍ 

فَقَاَل: " إْن  -َعلَْيِه السَََّلُم  -اٍء َكَما َذَكْرنَا ، َوقَْولُهُ قال المؤلف: فَهََذا ُعُموٌم لُِكلِّ اْستِْثنَ 

ُ " أَْو " فَاْستَْثنَى " يَْقتَِضي اْلقَْوَل، َواْلقَْوُل ََّل يَُكوُن إَّلَّ بِاللَِّساِن، ََّل يَُكوُن بِالنِّيَّ  ِة َشاَء َّللاَّ

..  أَْصَلًّ

ِ »َعْن ِعْكِرَمةَ[ يَْرفَُعهُ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ِ َْلَْغُزَونَّ  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل: َوَّللَاَّ

ا، ثُمَّ َسَكَت، ثُمَّ قَاَل: إْن َشاءَ  ِ َْلَْغُزَونَّ قَُرْيشًّ ُ ثُمَّ قَاَل َوَّللَاَّ ا ثُمَّ قَاَل: إْن َشاَء َّللاَّ ُ  قَُرْيشًّ « َّللاَّ

ُمْسلٍِم َعْن َشِريٍك، " ثُمَّ لَْم يَْغُزهُْم ".)ضعيف()سماك قَاَل أَبُو َداُود: َوقَاَل اْلَولِيُد ْبُن 

 يقبل التلقين(

 َعْن ُمَجاِهٍد َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: لَهُ ثُْنيَاهُ بَْعَد َكَذا َوَكَذا.■ 

إَِذا نَِسيَت{  َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: يَْستَْثنِي فِي يَِمينِِه َمتَى َما َذَكَر، َوقََرأَ: }َواْذُكْر َربَّكَ ■ 

 [ .٢١]الكهف: 

ِ ْبُن َمْسُعوٍد: َمْن ■  ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َعْبُد َّللاَّ ْحَمِن ْبِن َعْبِد َّللاَّ َعْن اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ

 ُ  فَهَُو بِاْلِخيَاِر. -َحلََف ثُمَّ قَاَل: إْن َشاَء َّللاَّ

ْحَمِن بْ ■  ِ ْبُن َمْسُعوٍد قَاَل أَبُو اْلقَاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّ ِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َعْبُد َّللاَّ ِن َعْبِد َّللاَّ

َذرٍّ هَُو اْلِغفَاِريُّ َما ِمْن َرُجٍل يَقُوُل ِحيَن يُْصبُِح: اللَّهُمَّ َما قُْلت ِمْن قَْوٍل، أَْو َحلَْفت ِمْن 

َن يََدْي َذلَِك ُكلِِّه، َما ِشْئت ِمْنهُ َكاَن، َوَما لَْم تََشأْ لَْم َحلٍِف، أَْو نََذْرت ِمْن نَْذٍر فََمِشيئَتُك بَيْ 

يَُكْن، فَاْغفِْرهُ لِي، َوتََجاَوْز لِي َعْنهُ، اللَّهُمَّ َمْن َصلَّْيت َعلَْيِه فََصلََواتِي َعلَْيِه، َوَمْن لََعْنته 

 يَْوِمِه َذلَِك. فَلَْعنَتِي َعلَْيِه، إَّلَّ َكاَن فِي اْستِْثنَائِِه بَقِيَّةَ 

 ■ ُ ِ ََّل أَْفَعُل َكَذا َوَكَذا إْن َشاَء َّللاَّ ثُمَّ يَْفَعلُهُ َوََّل  -أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن يَْحلُِف يَقُوُل: َوَّللَاَّ

 يَُكفُِّر.)صحيح(

ثَبََت َعْنهُ إْسقَاطُ  : فَقَدْ -قال المؤلف: َوقَْد َصحَّ َعْن اْبِن ُعَمَر: أَنَّهُ َكاَن يَُكفُِّر أَْيَمانًّا أَُخَر 

لَْم  اْلَكفَّاَرِة إَذا َوَصَل اَِّلْستِْثنَاَء بَِكََلِمِه، َولَْم يَِصحَّ َعْنهُ فِي اْلُمْهلَِة َشْيٌء، فَظَاِهُرهُ أَنَّهُ إَذا

 يَُكْن اْستِْثنَاُؤهُ َمْوُصوَّلًّ بِيَِمينِِه َكفََّر.

 7737هُ[م]َمْسأَلَةٌ يَِميُن اأْلَْبَكِم َواْستِْثنَاؤُ 

تُهُ أَْو إَشاَرٍة إْن  َويَِميُن اْْلَْبَكِم َواْستِْثنَاُؤهُ ََّلِزَماِن َعلَى َحَسِب طَاقَتِِه ِمْن َصْوٍت يَُصوِّ

َكاَن ُمْصَمتًّا ََّل يَْقِدُر َعلَى أَْكثََر، لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّ اْْلَْيَماَن إْخبَاٌر ِمْن اْلَحالِِف َعْن نَْفِسِه، 

ْسََلِم َكَغْيِرِهَما.َواْْلَ   ْبَكُم، َواْلُمْصَمُت، ُمَخاَطبَاِن بَِشَرائِِع اْْلِ

ا إَِّل ُوْسَعهَا{ ]البقرة:  ُ نَْفسًّ ُ تََعالَى: }َّل يَُكلُِّف َّللاَّ  [ .٢٨٣َوقَْد قَاَل َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َوقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  « .ٍر فَاْئتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ إَذا أََمْرتُُكْم بِأَمْ : »-َصلَّى َّللاَّ

 فََوَجَب َعلَْيِهَما ِمْن هَِذِه الشَِّريَعِة َما اْستَطَاَعاهُ، َوأَْن يُْسقِطَ َعْنهَُما َما لَْيَس فِي ُوْسِعِهَما..

َجاُل َوالنَِّساُء َواأْلَْحَراُر َواْلَمْملُوُكوَن فِي اْليَِمين َسَواٌء[م  7777]َمْسأَلَةٌ الرِّ
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، فِي  َجاُل، َوالنَِّساُء، اْْلَْحَراُر، َواْلَمْملُوُكوَن، َوَذَواُت اْْلَْزَواِج َواْْلَْبَكاُر، َوَغْيُرهُنَّ َوالرِّ

َ تََعالَى قَاَل: }َذلَِك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا َحلَْفتُْم{  ُكلِّ َما َذَكْرنَا َونَْذُكُر َسَواٌء، ِْلَنَّ َّللاَّ

 [ .٨٢]المائدة: 

 [ ..٨٢َوقَاَل تََعالَى: }َولَِكْن يَُؤاِخُذُكْم بَِما َعقَّْدتُُم اْلَْيَماَن{ ]المائدة: 

 ■ ِ ِ: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ََّل يَِميَن لَِولٍَد »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

َزْوَجٍة َمَع يَِميِن َزْوٍج، َوََّل يَِميَن لِْلَمْملُوِك َمَع يَِميِن َملِيِكِه، َمَع يَِميِن َوالٍِد، َوََّل يَِميَن لِ 

َوََّل يَِميَن فِي قَِطيَعٍة، َوََّل نَْذَر فِي َمْعِصيٍَة، َوََّل طَََلَق قَْبَل نَِكاٍح، َوََّل َعتَاقَةَ قَْبَل اْلِمْلِك 

يَاِم، َوََّل يُْتَم بَْعَد اْلُحلُِم، َوََّل َرَضاَعةَ  َوََّل َصْمَت يَْوٍم إلَى اللَّْيِل، َوََّل ُمَواَصلَةَ  فِي الصِّ

َب بَْعَد اْلِهْجَرِة، َوََّل ِهْجَرةَ بَْعَد اْلفَْتحِ  )ضعيف() َحَراُم ْبُن ُعْثَماَن « بَْعَد اْلفِطَاِم، َوََّل تََغرُّ

 َساقِطٌ (

 7777ائِم َوَمْن لَْم يَْبلُغ[م]َمْسأَلَةٌ يَِميَن السَّْكَران َواْلَمْجنُون َواْلَهاِذي َوالنَّ 

َوََّل يَِميَن لَِسْكَراَن، َوََّل لَِمْجنُوٍن فِي َحاِل ُجنُونِِه، َوََّل لِهَاٍذ فِي َمَرِضِه، َوََّل لِنَائٍِم فِي 

ِ تََعالَى: }َّل تَْقَربُوا  تُنَا فِي السَّْكَراِن قَْوُل َّللاَّ َلةَ َوأَْنتُْم نَْوِمِه، َوََّل لَِمْن لَْم يَْبلَُغ.. َوُحجَّ الصَّ

ُ تََعالَى لَهُ بِأَنَّهُ ََّل يَْدِري َما ١٢ُسَكاَرى َحتَّى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن{ ]النساء:  [ فََمْن َشِهَد َّللاَّ

 ْليَِميَن..يَقُوُل، فَََل يَِحلُّ أَْخُذهُ بَِما ََّل يَْدِري َما هَُو ِمْن قَْولِِه، َوبِيَقِيٍن نَْدِري أَنَّهُ لَْم يَْعقِْد ا

 -أقوال الفقهاء:

، َواْلَكْرِخيُّ ِمْن ■ ، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَبِي ثَْوٍر، َوالطََّحاِويِّ قول المؤلف هو قول: اْلُمَزنِي 

، إَّلَّ أَنَّهُْم  أَْصَحاِب أَبِي َحنِيفَةَ، َوَغْيِرِهْم ، وهو قول أَبُي َحنِيفَةَ، َوَمالٌِك، َوالشَّافِِعيُّ

 فِي السَّْكَراِن.َخالَفُوه 

بِيُّ ثُمَّ َحنَِث بَْعَد َما يَْكبَُر َكفََّر.)طاوس(■   إَذا َحلََف الصَّ

 -األحاديث:

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َعْن النَّبِيِّ ■  ُرفَِع اْلقَلَُم َعْن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

بِيِّ َحتَّى يَْحتَلَِم، َوَعْن اْلَمْجنُوِن َحتَّى ثَََلٍث: َعْن النَّائِِم َحتَّى يَسْ  تَْيقَِظ، َوَعْن الصَّ

 صحيح(«)يَْعقِلَ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ُرفَِع اْلقَلَُم »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

بِيِّ َحتَّى َعْن ثَََلٍث َعْن النَّائِِم َحتَّى يَْستَ  ْيقِظَ، َوَعْن اْلُمْبتَلَى َحتَّى يَْبَرأَ، َوَعْن الصَّ

 صحيح(«)يَْكبَرَ 

 قال المؤلف: السَّْكَراُن ُمْبتَلًّى بََِل َشكٍّ فِي َعْقلِِه.

ِ تََعالَى فِي ُكْفِرِه ثُمَّ َحنَِث[م  7772]َمْسأَلَةٌ َحلََف بِاّلَِلَّ

ِ تََعالَى فِي  ُكْفِرِه ثُمَّ َحنَِث فِي ُكْفِرِه، أَْو بَْعَد إْسََلِمِه فََعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ، ِْلَنَّهُْم َوَمْن َحلََف بِاّلَِلَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُمَخاطَبُوَن بِطَاَعِة َرُسوِل َّللاَّ ِ تََعالَى ََّلِزٌم لَهُْم  -َصلَّى َّللاَّ قَاَل  -َوِديُن َّللاَّ

ِ{ ]اْلنفال: تََعالَى: }َوقَاتِلُوهُْم َحتَّى َّل يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ  [ .٢٢ تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ

ُ{ ]المائدة:  [ َوََّل يَْجِزيِه أَْن يَُكفَِّر فِي ١٢َوقَاَل تََعالَى: }َوأَِن اْحُكْم بَْينَهُْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

قًّا أَنَّهَا َحاِل ُكْفِرِه، ِْلَنَّهُ لَْم يَأِْت بِاْلَكفَّاَرِة الَّتِي اْفتَ  ُ تََعالَى َعلَْيِه فِي اْلقُْرآِن ُمَصدِّ َرَض َّللاَّ
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ِ تََعالَى فََعلَْيِه أَْن يَأْتَِي بِهَا..  ِديُن َّللاَّ

ِت[م  7773]َمْسأَلَةٌ اْلَحلِف بِالَلَّ

ُ َوحْ  ى، فََكفَّاَرتُهُ أَْن يَقُوَل: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ ِت، َواْلُعزَّ َدهُ ََّل َشِريَك لَهُ، لَهُ َوَمْن َحلََف: َوالَلَّ

ُ َوْحَدهُ  -اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر  ةًّ؛ أَْو يَقُوُل: ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ يَقُولُهَا َمرَّ

. اٍت َوََّل بُدَّ  ثَََلَث َمرَّ

 ِ ُذ بِاّلَِلَّ اٍت، َويَتََعوَّ اٍت ثُمَّ ََّل يَُعْد فَإِْن  َويَْنفُُث َعْن ِشَمالِِه ثَََلَث َمرَّ ِمْن الشَّْيطَاِن ثَََلَث َمرَّ

ا ، َوَمْن قَاَل آِلَخَر: تََعاَل أُقَاِمْرك؟ فَْليَتََصدَّْق َوََّل بُدَّ بَِما طَابَْت  َعاَد َعاَد لَِما َذَكْرنَا أَْيضًّ

 بِِه نَْفُسهُ قَلَّ أَْم َكثَُر.

 -األحاديث واآلثار:

ِ عن َسْعِد ْبِن أَبِ ■ » ى فَأَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ ِت َواْلُعزَّ ُ  -ي َوقَّاٍص قَاَل: َحلَْفُت بِالَلَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َوْحَدهُ ََّل َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ  -َعلَْيِه َوَسلََّم  فََذَكْرُت َذلَِك لَهُ فَقَاَل: قُْل ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ

ِ ِمْن الشَّْيطَاِن، ثُمَّ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ شَ  ْذ بِاّلَِلَّ ْيٍء قَِديٌر َواْنفُْث َعْن ِشَمالِك ثَََلثًّا، َوتََعوَّ

 « .ََّل تَُعدْ 

■ ِ ى فَقَاَل لِي أَْصَحاُب َرُسوِل َّللاَّ ِت َواْلُعزَّ  -عن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص قَاَل: َحلَْفُت بِالَلَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ : -َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بِْئَس َما قُْلَت اْئِت َرُسوَل َّللاَّ فَأَْخبِْرهُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َوْحَدهُ ََّل شَ  ِريَك لَهُ فَإِنَّا ََّل نََراَك إَّلَّ قَْد َكفَْرَت فَلَقِيتُهُ فَأَْخبَْرتُهُ فَقَاَل لِي: قُْل ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ

ْذ  اٍت َوتََعوَّ اٍت َوََّل ثَََلَث َمرَّ اٍت َواْنفُْث َعْن ِشَمالَِك ثَََلَث َمرَّ ِ ِمْن الشَّْيطَاِن ثَََلَث َمرَّ بِاّلَِلَّ

 صحيح(«)تَُعْد لَهُ 

َحابَةُ  ِ فَقَْد قَاَل الصَّ  -قال المؤلف: فِي هََذا إْبطَاُل التََّعلُِّق بِقَْوِل أََحٍد ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعْنهُْم   لَِسْعٍد: َما نََراك إَّلَّ قَْد َكفَْرت، َولَْم يَُكْن َكفََر. -َرِضَي َّللاَّ

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -أَنَّ أَبَا هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ َمْن َحلََف ِمْنُكْم فَقَاَل : »-َصلَّى َّللاَّ

ُ َوَمْن قَ  ِت، فَْليَقُْل ََّل إلَهَ إَّلَّ َّللاَّ اَل لَِصاِحبِِه: تََعاَل أُقَاِمْرَك فِي َحلِفِِه: بِالَلَّ

 صحيح(«)فَْليَتََصدَّقْ 

 7777-7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْيَمانًا َعلَى أَْشيَاَء َكثِيَرٍة َعلَى ُكلِّ َشْيٍء ِمْنَها يَِميٌن[م

ِ ََّل أََكْلت  َوَمْن َحلََف أَْيَمانًّا َعلَى أَْشيَاَء َكثِيَرٍة َعلَى ُكلِّ َشْيٍء ِمْنهَا يَِميٌن، ِمْثُل: َوَّللَاَّ

ِ ََّل َدَخْلت َداِرِه أَْو نَْحَو هََذا، فَِهَي أَْيَماٌن َكثِيَرةٌ إنْ  ا، َوَوَّللاَّ ِ ََّل َكلَّْمت َزْيدًّ  اْليَْوَم، َوَوَّللاَّ

 َحنَِث فِي َشْيٍء ِمْنهَا فََعلَْيِه َكفَّاَرةٌ.

َوهََكَذا َما َزاَد، ِْلَنَّهَا أَْيَماٌن  -ثَالِثًّا فََكفَّاَرةٌ ثَالِثَةٌ فَإِْن َعِمَل آَخَر فََكفَّاَرةٌ أُْخَرى، فَإِْن َعِمَل 

ُمتََغايَِرةٌ، َوأَْفَعاٌل ُمتََغايَِرةٌ، َوأَْحنَاٌث ُمتََغايَِرةٌ، إْن َحنَِث فِي يَِميٍن لَْم يَْحنَْث بَِذلَِك فِي 

، فَلُِكلِّ يَِميٍن ُحْكُمهَا ،فَلَْو َحلَ  ُ أَْو أُْخَرى بََِل َشكٍّ َف َكَذلَِك ثُمَّ قَاَل فِي آِخِرهَا: إْن َشاَء َّللاَّ

ا قَالُوا: إْن َكاَن َذلَِك َمْوُصوَّلًّ فَهَُو ُمَصدٌَّق فِيَما نََوى، فَإِْن  اْستَْثنَى بَِشْيٍء َما، فَإِنَّ قَْومًّ

َشْيٍء ِمْنهَا، َوإِْن قَاَل: نََوْيت  قَاَل أََرْدت بِاَِّلْستِْثنَاِء َجِميَع اْْلَْيَماِن، فَََل ِحْنَث َعلَْيِه فِي

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -آِخَرهَا، فَهَُو َكَما قَاَل   َوبِاّلَِلَّ

 َوقَاَل أَبُو ثَْوٍر: اَِّلْستِْثنَاُء َراِجٌع إلَى َجِميِع اْْلَْيَماِن.
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 ي تَلِي اَِّلْستِْثنَاَء.َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: ََّل يَُكوُن اَِّلْستِْثنَاُء إَّلَّ لِْليَِميِن الَّتِ 

الِفَةَ َولَْم يَْستَْثِن فِيهَا َوقَطََع اْلَكََلَم فِيهَا، َوأَ  َخَذ فِي َوبِهََذا نَأُْخُذ، ِْلَنَّهُ قَْد َعقََّد اْْلَْيَماَن السَّ

 َكََلٍم آَخَر، فَبَطََل أَْن يَتَِّصَل اَِّلْستِْثنَاُء بِهَا..

 7777َدةً َعلَى أَْشيَاَء َكثِيَرٍة[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف يَِمينًا َواحِ 

ا، َوََّل  ا َوََّل َخالِدًّ ِ ََّل َكلَّْمت َزْيدًّ  فَإِْن َحلََف يَِمينًّا َواِحَدةًّ َعلَى أَْشيَاَء َكثِيَرٍة، َكَمْن قَاَل: َوَّللَاَّ

ِ، َوََّل أَْعطَْيتُك َشْيئًّا، فَِهَي يَِميٌن َواِحَدةٌ، َوََّل يَ  ا َدَخْلت َداَر َعْبِد َّللاَّ ْحنَُث بِفِْعلِِه َشْيئًّا ِممَّ

  َحلََف َعلَْيِه، َوََّل تَِجُب َعلَْيِه َكفَّاَرةٌ َحتَّى يَْفَعَل ُكلَّ َما َحلََف َعلَْيِه..

 وقال أيضا:اْليَِميُن ََّل تَُكوُن بِالنِّيَِّة ُدوَن اْلقَْوِل َوهَُو لَْم يَْلفِْظ إَّلَّ بِيَِميٍن َواِحَدٍة، فَََل يَْلَزُمهُ 

، إْذ لَْم يُوِجْب لُُزوَمهَا إيَّاهُ قُْرآٌن؛ َوََّل ُسنَّةٌ، فَإِْذ ِهَي يَِميٌن َواِحَدةٌ أَ  ْكثََر ِمْن يَِميٍن أَْصَلًّ

؛ إنََّما هَُو َحانٌِث، أَْو  فَََل يَُجوُز أَْن يَُكوَن فِي بَْعِضهَا َعلَى ِحْنٍث، َوفِي بَْعِضهَا َعلَى بِرٍّ

ٌم..َغْيُر َحانٌِث: َولَْم يَ   أِْت بَِغْيِر هََذا قُْرآٌن، َوََّل ُسنَّةٌ، َوََّل قِيَاٌس، َوََّل قَْوٌل ُمتَقَدِّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوبَْعِض أهل الظاهر.■  قول المؤلف هو قول: َعطَاٍء، َوالشَّافِِعيِّ

ُج َعلَى هََذا اْلقَْوِل أَ ■  نَّهُ يَِجُب َعلَْيِه لُِكلِّ فِْعٍل هَُو َحانٌِث بُِكلِّ َما فََعَل ِمْن َذلَِك، ثُمَّ يَُخرَّ

ِل َما يَْحنَُث، ثُمَّ ََّل َكفَّاَرةَ َعلَْيِه فِي َسائِِر  -َكفَّاَرةٌ  َوقَْوٌل آَخُر: إنَّهُ يَْلَزُمهُ َكفَّاَرةٌ بِأَوَّ

 َذلَِك.)المالكية(

 7776]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْيَمانًا َكثِيَرةً َعلَى َشْيٍء َواِحٍد[م

ْحَمِن فَإِْن َحلَ  ا، َوالرَّ ِ ََّل َكلَّْمت َزْيدًّ َف أَْيَمانًّا َكثِيَرةًّ َعلَى َشْيٍء َواِحٍد، ِمْثُل: أَْن يَقُوَل: بِاّلَِلَّ

ِ ثَالِثَةًّ ََّل َكلَّْمته  ِ ثَانِيَةًّ ََّل َكلَّْمته، بِاّلَِلَّ ِحيِم ََّل َكلَّْمته، بِاّلَِلَّ ا فِي  -ََّل َكلَّْمته، َوالرَّ َوهََكَذا أَبَدًّ

قٍَة: فَِهَي ُكلُّهَا يَِميٌن َواِحَدةٌ مَ  قٍَة، َوفِي أَيَّاٍم ُمتَفَرِّ َولَْو  -ْجلٍِس َواِحٍد، أَْو فِي َمَجالَِس ُمتَفَرِّ

ٍة  َرهَا أَْلَف أَْلَف َمرَّ ا قَْولُهُْم: إنَّهَا  -َوِحْنٌث َواِحٌد؛ َوَكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ  -َكرَّ َوََّل َمِزيَد.. َوأَمَّ

َشتَّى، فَنََعْم، إَّلَّ أَنَّ اْلِحْنَث بِِه تَِجُب اْلَكفَّاَرةُ ََّل بِنَْفِس اْليَِميِن فَإِنَّ اْْلَْيَماَن ََّل تُوِجُب أَْلفَاظٌ 

، َوََّل ِخََلَف فِي َذلَِك َوََّل يُوِجُب اْلَكفَّاَرةَ إَّلَّ اْلِحْنُث، فَاْلِحْنُث فِيهَا ُكلِّهَا  اْلَكفَّاَرةَ أَْصَلًّ

َمةٌ، ِحْنٌث َواحِ  ٌد بََِل َشكٍّ َوََّل يَُجوُز أَْن يَُكوَن بِِحْنٍث َواِحٍد َكفَّاَراٌت َشتَّى، َواْْلَْمَواُل ُمَحرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِي ، أَْو يَأْتَِي بِالشَّْرِع نَصٌّ َوبِاّلَِلَّ َرائُِع َساقِطَةٌ، إَّلَّ أَْن يُبِيَح اْلَماَل نَصٌّ  ُق.َوالشَّ

 -أقوال الفقهاء:

المؤلف هو قول :النخعي وعروة بن الزبير وعطاء والزهري والحسن  قول■

، َوَمالٍِك، َوأَْحَمَد ، َوإِْسَحاَق، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، َوأَبِي ُعبَْيٍد، َوأََحُد قَْولَْي ُسْفيَاَن  اْْلَْوَزاِعيِّ

.  الثَّْوِريِّ

، َوإِْن َكاَن فِي َمَجالَِس َشتَّى فََكفَّاَراٌت إْن َكاَن َذلَِك فِي َمْجلٍِس َواِحٍد فََكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ ■ 

 َشتَّى.)قتادة(

 إْن نََوى بِاْليَِميِن اْْلُْخَرى يَِمينًّا ثَانِيَةًّ فََكفَّاَرتَاِن.)سفيان الثوري(■ 

ٍة َكفَّاَرةٌ.■  )عثمان البتي وأبو إْن أََراَد التَّْكَراَر فَيَِميٌن َواِحَدةٌ َوإِْن أََراَد التَّْغلِيظَ فَلُِكلِّ َمرَّ

 ثور والشافعي(
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إْن أََراَد التَّْكَراَر فَيَِميٌن َواِحَدةٌ، َوإِْن لَْم تَُكْن لَهُ نِيَّةٌ، َوأََراَد التَّْغلِيظَ، أَْو َكاَن َذلَِك فِي ■ 

ا، فَلُِكلِّ يَِميٍن َكفَّاَرةٌ.)أبو حنيفة وأصحابه(  َمْجلَِسْيِن فََصاِعدًّ

 -اآلثار:

ا فَقَاَل لَهُ َعْن ُمَجاهِ ■  َج اْبُن ُعَمَر َمْملُوَكهُ ِمْن َجاِريٍَة لَهُ، فَأََراَد اْلَمْملُوُك َسفَرًّ ٍد قَاَل: َزوَّ

ِ لَتُطَلِّقُنَّ  ِ ََّل طَلَّْقتهَا فَقَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر َوَّللَاَّ َر اْبُن ُعَمَر: طَلِّْقهَا؟ فَقَاَل اْلَمْملُوُك: َوَّللَاَّ هَا َكرَّ

اٍت قَاَل ُمَجاِهٌد َِّلْبِن ُعَمَر: َكْيَف تَْصنَُع؟ قَاَل: أَُكفُِّر َعْن يَِمينِي، فَقُْلت لَهُ: َذلَِك ثَََل  َث َمرَّ

ا؟ قَاَل: َكفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ.  قَْد َحلَْفت ِمَرارًّ

 َعْن اْبِن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس: إَذا أَكََّد اْليَِميَن فَِعْتُق َرقَبٍَة.■ 

ِغيَف[م]َمْسأَلَةٌ حَ  ِ ََل أََكْلت َهَذا الرَّ  7777لََف بِاّلَِلَّ

ِغيَف؛ أَْو قَاَل: ََّل َشِرْبت َماَء هََذا اْلُكوِز، فَََل يَْحنَُث  ِ ََّل أََكْلت هََذا الرَّ َوَمْن َحلََف بِاّلَِلَّ

ِغيِف، َولَْو لَْم يَْبَق ِمْنهُ إَّلَّ فُتَاتُهُ، َوََّل بُِشْرِب بَ   ْعِض َما فِي اْلُكوِز.بِأَْكِل بَْعِض الرَّ

ِغيَف اْليَْوَم، فَأََكلَهُ ُكلَّهُ إَّلَّ فُتَاتَهُ َوَغابَْت الشَّمْ  ِ آَلُكلَنَّ هََذا الرَّ ُس فَقَْد َوَكَذلَِك لَْو َحلََف بِاّلَِلَّ

انَِة، َوفِي ُكلِّ َشْيٍء فِي اْلَعالَِم ََّل يَْحنَُث بِبَْعِض َما  -َحنَِث  مَّ َحلََف َعلَْيِه.. َوهََكَذا فِي الرُّ

ئًّا فَلَْم ِْلَنَّهُ إنََّما َحلََف أَْن ََّل يَأُْكلَهُ، لَْم يَْحلِْف أَْن ََّل يَأُْكَل ِمْنهُ َشْيئًّا، َوهَُو إَذا أَْبقَى ِمْنهُ َشيْ 

.. َواْحتَجَّ بَْعُضهُْم فِي َذلِ  : بِأَنَّ َمْن -َك يَْفَعْل َما َحلََف َعلَْيِه، َواْْلَْمَواُل َمْحظُوَرةٌ إَّلَّ بِنَصٍّ

 َحلََف أَْن ََّل يَْدُخَل َداَر َزْيٍد فََدَخَل َشْيئًّا ِمْنهَا فَإِنَّهُ يَْحنَُث؛ فَقُْلنَا لَهُْم: إنََّما يَُكوُن اْلِحْنثُ 

بَْعِضهَا،  بُِمَخالَفَِة َما َحلََف َعلَْيِه، َوََّل يَُكوُن فِي اللَُّغِة َواْلَمْعقُوُل ُدُخوُل الدَّاِر إَّلَّ بُِدُخولِ 

ِغيِف، َولَْو أَنَّهُ َدَخَل بَْعُضهُ الدَّاَر ََّل ُكلُّهُ لَْم  ََّل بِأَْن يَْمَْلَهَا بُِجثَّتِِه، بِِخََلِف أَْكِل الرَّ

 يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ لَْم يَْدُخْلهَا ..

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَ ■  بِي ُسلَْيَماَن.قول المؤلف هو قول: قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 يَْحنَُث بِأَْكِل بَْعِضِه َوُشْرِب بَْعِضِه.)المالكية(■ 

ِغيِف[م  7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَأُْكَل ِمْن َهَذا الرَّ

ِغيِف، أَْو أَْن ََّل يَْشَرَب ِمْن َماِء هََذا اْلُكوِز فَإِنَّهُ يَ  ْحنَُث فَلَْو َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل ِمْن هََذا الرَّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بِأَْكِل َشْيٍء ِمْنهُ َوُشْرِب َشْيٍء ِمْنهُ، ِْلَنَّهُ ِخََلُف َما َحلََف َعلَْيِه   َوبِاّلَِلَّ

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَْشَرَب َماَء النَّْهِر[م

لَهُ نِيَّةٌ فِي ُشْرِب َشْيٍء ِمْنهُ َحنَِث ]بِأَيِّ فَلَْو َحلََف أَْن ََّل يَْشَرَب َماَء النَّْهِر، فَإِْن َكانَْت 

َشْيٍء ِمْنهُ[ ِْلَنَّهُ بِهََذا يُْخبُِر َعْن ُشْرِب بَْعِض َمائِِه فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ نِيَّةٌ فَََل ِحْنَث َعلَْيِه، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ِْلَنَّ النَّبِيَّ  « ْعَماُل بِالنِّيَّاِت َولُِكلِّ اْمِرٍئ َما نََوىإنََّما اْْلَ »يَقُوُل:  -َصلَّى َّللاَّ

. 

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَْدُخَل َداَر َزْيٍد[م

َؤَساِء  وِر اْلُمبَاَحِة الدَّهَالِيَز َكُدوِر الرُّ َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْدُخَل َداَر َزْيٍد، فَإِْن َكانَْت ِمْن الدُّ

ْهلِيِز َحتَّى يَْدُخَل ِمْنهَا َما يَقَُع َعلَى َمْن َصاَر هُنَالَِك أَنَّهُ َداِخُل َداِر  لَْم يَْحنَْث بُِدُخولِ  الدِّ

ْهلِيِز. وِر الَّتِي ََّل تُبَاُح َدهَالِيُزهَا َحنَِث بُِدُخوِل الدِّ  َزْيٍد َوإِْن َكانَْت ِمْن الدُّ
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اَماِت، َوَسائِِر  اْلَمَواِضِع لَِما َذَكْرنَا: ِمْن أَنَّهُ إنََّما يَُراَعى َما َوهََكَذا فِي اْلَمَساِجِد، َواْلَحمَّ

 يَتََخاطَُب بِِه أَْهُل تِْلَك اللَُّغِة.

ا َمْقِضي ًّا{ ]مريم:  ُ تََعالَى: }َوإِْن ِمْنُكْم إَِّل َواِرُدهَا َكاَن َعلَى َربَِّك َحْتمًّ [ ١٥َوقَْد قَاَل َّللاَّ

ا  فَهََذا ُعُموٌم، َوََّل يَُجوُز أَنْ  دًّ  ، َواْْلَْنبِيَاَء يَْدُخلُوَن َجهَنََّم.-َعلَْيِه السَََّلُم  -يُقَاَل: إنَّ ُمَحمَّ

 7772]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَْدُخَل َداَر فََُلٍن فََمَشى َعلَى َسْقفَِها[م

اَم فَ  َمَشى َعلَى ُسقُوِف ُكلِّ َذلَِك، َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْدُخَل َداَر فََُلٍن، أَْو أَْن ََّل يَْدُخَل اْلَحمَّ

اَم َوََّل يَُسمَّى ُدُخوُل  اِم لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ لَْم يَْدُخْل الدَّاَر َوََّل اْلَحمَّ أَْو َدَخَل ِدْهلِيَز اْلَحمَّ

اٍم. اِم ُدُخوَل َحمَّ  ِدْهلِيِز اْلَحمَّ

 7773ْيِه أَْو َكتََب[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَُكلَِّم فََُلنًا فَأَْوَصى إلَ 

 َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَُكلَِّم فََُلنًّا، فَأَْوَصى إلَْيِه أَْو َكتََب لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ ََّل يَُسمَّى اْلِكتَاُب َوََّل 

ا.  اْلَوِصيَّةُ: َكََلمًّ

: }آيَتَُك أََّل تَُكلِّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َم النَّاَس ثََلَث لَيَاٍل َسِوي ًّا{ ]مريم: َوَكَذلَِك لَْو أََشاَر إلَْيِه قَاَل َّللاَّ

[ }فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحى إِلَْيِهْم أَْن َسبُِّحوا بُْكَرةًّ َوَعِشي ًّا{ ]مريم: ٥٠

٥٥. ] 

حْ  ا فَقُولِي إِنِّي نََذْرُت لِلرَّ ا تََريِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحدًّ ا فَلَْن أَُكلَِّم َوقَاَل تََعالَى: }فَإِمَّ َمِن َصْومًّ

 [ .٢٢[ إلَى قَْولِِه: }فَأََشاَرْت إِلَْيِه{ ]مريم: ٢٣اْليَْوَم إِْنِسي ًّا{ ]مريم: 

ا. يَماَء لَْيَس َكََلمًّ َشاَرةَ، َواْْلِ  فََصحَّ أَنَّ اْْلِ

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَْشتَِرَي إَداًما[م

ا َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْشتَ  ا فَأَيُّ َشْيٍء اْشتََراهُ ِمْن لَْحٍم، أَْو َغْيِرِه أَيِّ َشْيٍء َكاَن ِممَّ ِرَي إَدامًّ

ِْلَنَّهُ قَْد اْشتََرى  -أََكَل بِِه أَْو لَْم يَأُْكْل  -يُْؤَكُل بِِه اْلُخْبُز فَاْشتََراهُ لِيَأُْكَل بِِه اْلُخْبَز َحنَِث 

َداَم فَلَْو اْشتََراهُ لِيَأْ  ا ِحينَئٍِذ.اْْلِ  ُكلَهُ بََِل ُخْبٍز لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ لَْيَس إَدامًّ

ا بِِشَواٍء لَْم يَْحنَْث، فَإِْن أََكلَهُ بِمِ  ا فَأََكَل ُخْبزًّ ْلٍح َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: َمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل إَدامًّ

 نَِث.أَْو بَِزْيِت أَْو بَِشْيٍء يُْصنَُع فِيِه اْلُخْبُز حَ 

ِ ْبِن َسََلٍم قَاَل: ■ ِ »َعْن يُوُسَف ْبِن َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

 صحيح(«)أََخَذ ِكْسَرةَ ُخْبِز َشِعيٍر َوَوَضَع َعلَْيهَا تَْمَرةًّ َوقَاَل: هَِذِه إَداُم هَِذهِ 

َداِم اْلجَ  ْمُع بَْينَهُ َوبَْيَن اْلُخْبِز، فََذلَِك أَْحَرى أَْن يُْؤَدَم بَْينَهَُما فَُكلُّ قال المؤلف: َوأَْصُل اْْلِ

 َشْيٍء ُجِمَع إلَى اْلُخْبِز لِيَْسهَُل أَْكلُهُ بِِه فَهَُو إَداٌم.

 7777َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن يَْضِرَب ُغََلَمهُ َعَدًدا ِمْن اْلَجْلِد أَْكثََر ِمْن اْلَعْشِر[م]

ا ِمْن اْلَجْلِد أَْكثََر ِمْن اْلَعْشِر لَْم يَِحلَّ لَهُ َذلَِك، َويَبِرُّ فِي  َوَمنْ  َحلََف أَْن يَْضِرَب ُغََلَمهُ َعَددًّ

ِ ْبُن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر أَ  نَّهُ يَِمينِِه بِأَْن يَْجَمَع َذلَِك اْلَعَدَد فَيَْضِربُهُ َضْربَةًّ َواِحَدةًّ ..عُن َعْبُد َّللاَّ

ى أَبَاهُ يَتََحلَُّل يَِمينَهُ فِي َضْرِب نَْذِرِه بِأَْدنَى َضْرٍب فَقَاَل َعطَاٌء: قَْد نََزَل َذلَِك فِي َرأَ 

ِ تََعالَى: }َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًّا فَاْضِرْب بِِه َوَّل تَْحنَْث{ ]ص:   [ .١١ِكتَاِب َّللاَّ

، َوأَبِي   ُسلَْيَماَن.َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

. -َوقَاَل ُمَجاِهٌد، َواللَّْيُث، َوَمالٌِك: ََّل يَبِرُّ بَِذلَِك  ةًّ أَْصَلًّ  َوَما نَْعلَُم لَهُْم ُحجَّ
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 7777َمْسأَلَةٌ َمنَّْت اْمَرأَتُهُ َعلَْيِه فََحلََف أَْن ََل يَْلبََس ِمْن َمالَِها ثَْوبًا[م

، َولَْو َمنَّْت اْمَرأَتُهُ َعلَْيِه أَْو َغْيُرهَا بَِمالِهَا فََحلََف َوََّل َمْعنَى لِْلبَِساِط فِي اْْلَْيَماِن  َوََّل لِْلَمنِّ

ُذ أَْن ََّل يَْلبََس ِمْن َمالِهَا ثَْوبًّا لَْم يَْحنَْث إَّلَّ بَِما َسمَّى فَقَْط، َويَأُْكُل ِمْن َمالِهَا َما َشاَء، َويَأْخُ 

 َويَْشتَِري بَِما تُْعِطيِه َما يَْلبَُس َوََّل يَْحنَُث بَِذلَِك.َما تُْعِطيِه، َوََّل يَْحنَُث بَِذلَِك، 

 َوَكَذلَِك َمْن َمنَّ َعلَى آَخَر بِلَبَِن َشاتِه فََحلََف أَْن ََّل يَْشَرَب ِمْنهُ َشْيئًّا، فَلَهُ أَْن يَأُْكَل ِمْن لَْحمِ 

اِة، َوِمْن ُجْبنِهَا، َوِمْن ُزْبِدهَا، َوَرائِبِهَ   ا، ِْلَنَّهُ لَْيَس َشْيٌء ِمْن َذلَِك ُشْرَب لَبٍَن.تِْلَك الشَّ

فَإِْن بَاَعْت تِْلَك الشَّاةَ َواْشتََرْت أُْخَرى َكاَن لَهُ أَْن يَْشَرَب ِمْن لَبَنِهَا َوََّل َكفَّاَرةَ فِي َذلَِك، 

اهُ فَقَْط.  إنََّما يَْحنَُث بَِما َحلََف َعلَْيِه َوَسمَّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.قول الم■  ؤلف هو قول:ُأَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

يَْحنَُث بُِكلِّ َذلَِك، فإْن َوهَبَْت لَهُ َشاةًّ ثُمَّ َمنَّْت بِهَا َعلَْيِه فََحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل ِمْن لَبَنِهَا ■ 

َوََّل يَْحنَُث بِإِْمَساِكهَا فِي ِمْلِكِه َوََّل  -هُ يَْحنَُث َشْيئًّا فَبَاَعهَا َواْبتَاَع بِثََمنِهَا ثَْوبًّا لَبَِسهُ فَإِنَّ 

 بِبَْيِعهَا َوقََضاُء َدْينِِه ِمْن ثََمنِهَ.)مالك(

 -األحاديث:

أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ َربَطَ نَْفَسهُ إلَى َساِريٍَة َوقَاَل: ََّل أَُحلُّ نَْفِسي َحتَّى »َعْن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن: ■ 

ِ يَُحلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -نِي َرُسوُل َّللاَّ أَْو تَْنِزَل تَْوبَتِي، فََجاَءْت فَاِطَمةُ تَُحلُّهُ فَأَبَى  -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إَّلَّ أَْن يَُحلَّهُ َرُسوُل َّللاَّ : إنَّ فَاِطَمةَ -َعلَْيِه السَََّلُم  -فَقَاَل  -َصلَّى َّللاَّ

 ضعيف مرسل() ثُمَّ َعْن َعلِيِّ ْبَن َزْيٍد َوهَُو َضِعيٌف(«)يبِْضَعةٌ ِمنِّ 

 7776]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَْفَعَل أَْمًرا َكَذا ِحينًا فَبَقَِي طَْرفَِة َعْيٍن ثُمَّ فََعلَهُ[م

ا أَْو َزَمانًّا أَْو ُمدَّ  ا َكَذا ِحينًّا أَْو َدْهرًّ ةًّ أَْو بُْرهَةًّ أَْو َوْقتًّا، أَْو َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْفَعَل أَْمرًّ

ِم  ا، أَْو اْلُعْمَر، فَبَقَِي ِمْقَداَر طَْرفَِة  -َذَكَر ُكلَّ َذلَِك بِاْْلَلِِف َوالَلَّ أَْو قَاَل َملِي ًّا، أَْو قَاَل: ُعْمرًّ

َماِن َزَماٌن، َوَدْهٌر،  َعْيٍن لَْم يَْفَعْلهُ، ثُمَّ فََعلَهُ، فَََل ِحْنَث َعلَْيِه، ِْلَنَّ ُكلَّ ُجْزٍء ِمنْ  الزَّ

 َوِحيٌن، َوَوْقٌت، َوبُْرهَةٌ، َوُمدَّةٌ...

ِ تََعالَى: َوَكََلُم َرُسولِِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -اْلَمْرُجوُع إلَْيِه ِعْنَد التَّنَاُزِع َكََلُم َّللاَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ا{ فََوَجْدنَاهُ تََعالَى قَْد قَاَل: }هَْل أَتَى َعلَى اْلِ  ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر لَْم يَُكْن َشْيئًّا َمْذُكورًّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َمْبَدأَ اْلَعالَِم إلَى َخْلِق آَدَم ٥]اْلنسان:  ، -َعلَْيِه السَََّلُم  -[ فَهََذا ُمْذ َخلََق َّللاَّ

وِح فِي ُكلِّ َواِحٍد ِمنَّا.  َونََسَم بَنِيِه، َوإِلَى َوْقِت نَْفِخ الرُّ

 [ فَهََذا إلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة.٨٨َوقَاَل تََعالَى: }َولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد ِحيٍن{ ]ص: 

ْنَساِن إلَى أَْن ٢٨َوقَاَل تََعالَى: }َوَمتَّْعنَاهُْم إِلَى ِحيٍن{ ]يونس:  [ فَهََذا ُمدَّةُ ُعْمِر اْْلِ

 يَُموَت.

 [ .٢٥ِحيٍن{ ]يوسف:  َوقَاَل تََعالَى: }لَيَْسُجنُنَّهُ َحتَّى

ْجِن بِْضَع ِسنِيَن{ ]يوسف:  [ َواْلبِْضُع َما بَْيَن الثَََّلِث ١٢َوقَاَل تََعالَى: }فَلَبَِث فِي السِّ

 إلَى التِّْسِع.

ِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن تُْصبُِحوَن{ ]الروم:  ُ تََعالَى: }فَُسْبَحاَن َّللاَّ [ }َولَهُ ٥١َوقَاَل َّللاَّ
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ُ تََعالَى ٥٨فِي السََّماَواِت َواْلَْرِض َوَعِشي ًّا َوِحيَن تُْظِهُروَن{ ]الروم: اْلَحْمُد  [ فََسمَّى َّللاَّ

ْصبَاَح ِحينًّا، َوالظَِّهيَرةَ ِحينًّا.  اْلَمَساَء ِحينًّا، َواْْلِ

.. ا ُدوَن َحدٍّ  فََصحَّ بَِذلَِك َما َذَكْرنَاهُ، َوبَطََل قَْوُل َمْن َحدَّ َحد ًّ

 -هاء:أقوال الفق

اِد ْبِن أَبِي ُسلَْيَماَن وعكرمة ، َوهَُو قَْوُل َمالٍِك، ■  اْلِحيُن َسنَةٌ.) اْلَحَكِم ْبِن ُعتَْيبَةَ، َوَحمَّ

 قَاَل: إَّلَّ أَْن يَْنِوَي َغْيَر َذلَِك فَلَهُ َما نََوى(

، َوأَبُو الحين ستة أشهر.)سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة أَبُو َحنِيفَةَ، َواْْلَْوَزاِعيُّ ■

 ُعبَْيٍد ، َوقَاَل أَبُو َحنِيفَةَ: إَّلَّ أَْن يَْنِوَي ُمدَّةًّ َما فَلَهُ َما نََوى(

 الحين ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر.)الحسن■

اْلِحيُن َما بَْيَن أَْن تَْطلَُع النَّْخُل إلَى أَْن تَُرطَِّب }تُْؤتِي أُُكلَهَا ُكلَّ ِحيٍن{ )سعيد بن ■ 

 المسيب(

 الحين شهران، النَّْخلَةُ تَْطلُُع السَّنَةَ ُكلَّهَا إَّلَّ َشْهَرْيِن.)سعيد بن المسيب(■

 الحين الشتاء والصيف.)قتادة(■

 الحين غدوة وعشية.)الشافعي(■

َماَن، أَْو ِحينًّا أَْو اْلِحيَن، أَ ■  ْو قال أبو حنيفة:َمْن َحلََف أَْن ََّل يَُكلَِّم فََُلنًّا َزَمانًّا، أَْو الزَّ

ةًّ َما فَلَهُ َما نََوى  ، فَهَُو ُكلُّهُ ِستَّةُ أَْشهٍُر، إَّلَّ أَْن يَْنِوَي ُمدَّ َوُرِوَي َعْنهُ  -َملِي ًّا، أَْو طَِويَلًّ

ا فََل أَْدِري َما الدَّْهُر؟  ا فِي قَْولِِه َملِي ًّا: أَنَّهُ َشْهٌر َواِحٌد، فَإِْن َحلََف ََّل يَُكلُِّمهُ َدْهرًّ أَْيضًّ

ٌد: هَُو ِستَّةُ أَْشهٍُر. َوقَالَ   أَبُو يُوُسَف، َوُمَحمَّ

 فَإِْن قَاَل: ََّل أَُكلُِّمهُ الدَّْهَر؟ قَاَل أَبُو يُوُسَف: هَُو َعلَى اْْلَبَِد.

ُد ْبُن اْلَحَسِن: ِستَّةُ أَْشهٍُر.  َوقَاَل ُمَحمَّ

 ْن َشْهٍر.فَهَُو أَْكثَُر مِ  -فَإِْن َحلََف أَْن ََّل يَُكلَِّمهُ إلَى بَِعيٍد 

 قَاَل أَبُو يُوُسَف َشْهٌر َويَْوٌم: فَإِْن َحلََف أَْن ََّل يَُكلَِّمهُ إلَى قَِريٍب، فَهَُو أَقَلُّ ِمْن َشْهٍر.

ا فَإِنَّ أَبَا يُوُسَف قَاَل: ِستَّةُ أَْشهٍُر  َوُرِوَي َعْنهُ أَنَّهُ َواِحٌد إَّلَّ  -فَإِْن َحلََف أَْن ََّل يَُكلَِّمهُ ُعْمرًّ

 ْن يَْنِوَي ُمدَّةًّ َما فَلَهُ َما نََوى.أَ 

 -اآلثار:

 َعْن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد َكاَن َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب يَقُوُل: أََرى اْلِحيَن َسنَةًّ.■ 

 َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر َعْن اْبِن َعبَّاٍس: اْلِحيُن َسنَةٌ.■ 

 يَُكوُن ُغْدَوةًّ َوَعِشيَّةًّ.َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: اْلِحيُن قَْد ■ 

ِد ْبِن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن أَنَّهُ ُسئَِل فِي َرُجٍل َحلََف َعلَى اْمَرأَتِِه: أَْن ََّل تَْفَعَل ■  َعْن ُمَحمَّ

ُ -فِْعَلًّ َما إلَى ِحيٍن؟ فَقَاَل: أَيُّ اْْلَْحيَاِن أََرْدت؟ فَإِنَّ اْْلَْحيَاَن ثَََلثَةٌ  : : قَاَل َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ

[ . ُكلُّ ِستَِّة أَْشهٍُر. وقَْوله تََعالَى: ٢٥}تُْؤتِي أُُكلَهَا ُكلَّ ِحيٍن بِإِْذِن َربِّهَا{ ]إبراهيم: 

ا.٢٥}لَيَْسُجنُنَّهُ َحتَّى ِحيٍن{ ]يوسف:   [ فََذلَِك ثَََلثَةَ َعَشَر َعامًّ

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَُكلَِّمهُ أَيَّاًما[م

، فَهَُو َما َزاَد َعلَى أَقَلِّ اْلُمَدِد، فَإِْن َحلََف أَْن ََّل يَُكلَِّمهُ أَيَّ فَ  ا إِْن َحلََف أَْن ََّل يَُكلَِّمهُ طَِويَلًّ امًّ
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ا أَْو ِسنِيَن، أَْو َذَكَر  ا أَْو ُشهُورًّ ِم  -أَْو ُجَمعًّ فَُكلُّ َذلَِك َعلَى ثَََلثٍَة،  -ُكلَّ َذلَِك بِاْْلَلِِف َوالَلَّ

 َوََّل يَْحنَُث فِيَما َزاَد، ِْلَنَّهُ اْلَجْمُع، َوأَقَلُّ اْلَجْمِع ثَََلثَةٌ، َوهَُو َما َزاَد َعلَى التَّْثنِيَِة.

 [ .٥٥قَاَل تََعالَى: }فَإِْن ُكنَّ نَِساءًّ فَْوَق اْثنَتَْيِن{ ]النساء: 

َضافَِة إلَى َما : َكثِيَرةٌ، فَِهَي َعلَى أَْربَعٍ -فَإِْن قَاَل فِي ُكلِّ َذلَِك  ؛ ِْلَنَّهُ ََّل " َكثِيَر " إَّلَّ بِاْْلِ

ِ تََعالَى  -هَُو أَقَلُّ ِمْنهُ، َوََّل يَُجوُز أَْن يَْحنََث أََحٌد إَّلَّ بِيَقِيٍن ََّل َمَجاَل لِلشَّكِّ فِيِه  َوبِاّلَِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 7777هُ[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف أََلَّ يَُساِكَن َمْن َكاَن َساِكنًا َمعَ 

تِي َوَمْن َحلََف أََّلَّ يَُساِكَن َمْن َكاَن َساِكنًّا َمَعهُ ِمْن اْمَرأَتِِه أَْو قَِريبِِه أَْو أَْجنَبِيٍّ فَْليُفَاِرْق الَّ 

 هَُو فِيهَا إلَى َغْيِرهَا، َوََّل يَْحنَُث.

ةًّ يُْمِكنُهُ فِيهَا أَْن ََّل يَُساِكنَهُ فَلَْم يُفَ   -فَإِْن َرَحَل َكَما َذَكْرنَا ُمدَّةًّ  -اِرْقهُ َحنَِث فَإِْن أَقَاَم ُمدَّ

 أَْو َكثَُرْت ثُمَّ َرَجَع لَْم يَْحنَْث. -قَلَّْت 

اِر أَْو -َوتَْفِسيُر َذلَِك  : إْن َكانَا فِي بَْيٍت َواِحٍد أَْن يَْرَحَل أََحُدهَُما إلَى بَْيٍت آَخَر ِمْن تِْلَك الدَّ

فِي َداٍر َواِحَدٍة َرَحَل أََحُدهَُما إلَى أُْخَرى ُمتَِّصلٍَة بِهَا أَْو ُمتَنَابَِذٍة أَْو َغْيِرهَا، َوإِْن َكانَا 

َوإِْن َكانَا فِي َمِدينٍَة  -َوإِْن َكانَا فِي َمَحلٍَّة َواِحَدٍة َرَحَل أََحُدهَُما إلَى أُْخَرى  -اْقتََسَما الدَّاَر 

أََحُدهَُما َعْن ُدوِر اْلقَْريَِة أَْو ُدوِر اْلَمِدينَِة لَْم يَْحنَْث، َوإِْن  َواِحَدٍة أَْو قَْريٍَة َواِحَدٍة َخَرجَ 

 َرَحَل أََحُدهَُما بِِجْسِمِه َوتََرَك أَْهلَهُ َوَمالَهُ َوَولََدهُ لَْم يَْحنَْث؛ إَّلَّ أَْن يَُكوَن لَهُ نِيَّةٌ تُطَابِقُ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.. َوقَاَل َمالٌِك:  قَْولَهُ فَلَهُ َما نََوى. َوهََذا ُكلُّهُ قَْولُ  أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 َوهََذا َخطَأٌ لَِما َذَكْرنَا، َوِْلَنَّهُ قَْوٌل بََِل َدلِيٍل. -يَْحنَُث َحتَّى يَْرَحَل بِأَْكثَِر َرِحيلِِه 

َوهََذا ََّل يُْسنَُد؛ ثُمَّ لَْو َصحَّ لََكاَن « اْلَمْرُء َمَع َرْحلِهِ »َواْحتَجَّ بَْعُض ُمقَلِِّديِه بَِما َرَوى: 

ةًّ َعلَْيِهْم، ِْلَنَّ النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُحجَّ لَْم يُْرَو أَنَّهُ قَاَل إَّلَّ فِي َرْحِل نَاقَتِِه فَقَْط  -َصلَّى َّللاَّ

، َولَ   ْم يَْخُرْج إَّلَّ بِِجْسِمِه.ََّل فِي َرِحيِل َمْنِزلِِه، بَْل تََرَكهُ بَِمكَّةَ بََِل َشكٍّ

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَأُْكَل طََعاًما اْشتََراهُ َزْيٌد[م

ا اْشتََراهُ َزْيٌد َوآَخُر َمَعهُ لَْم يَْحنَْث. ا اْشتََراهُ َزْيٌد فَأََكَل طََعامًّ  َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل طََعامًّ

ا بَْيَن  َوَكَذلَِك لَْو َحلََف أَْن ََّل  ا ]َوَكَذلَِك[ َدارًّ ا يُْسِكنُهَا َزْيٌد بَْكرًّ يَْدُخَل َداَر َزْيٍد فََدَخَل َدارًّ

ا يَْسُكنُهَا َزْيٌد فَيَْحنََث، ِْلَنَّ اْلَمْنظُوَر إلَْيِه فِي  َزْيٍد َوَغْيِرِه لَْم يَْحنَْث إَّلَّ أَْن يَْنِوَي َدارًّ

َوََّل  -َك اللَُّغِة فِي َكََلِمِهْم الَِّذي بِِه َحلََف، َوَعلَْيِه َحلََف فَقَْط اْْلَْيَماِن َما تََعاَرفَهُ أَْهُل تِلْ 

 يُْطلَُق َعلَى طََعاٍم اْشتََراهُ َزْيٌد َوَخالٌِد أَنَّهُ اْشتََراهُ َزْيٌد، َوََّل َعلَى َداٍر ُمْشتََرَكٍة أَنَّهَا ِْلََحدِ 

 َمْن ِهَي لَهُ.

 7777َهَب أِلََحٍد َعْشَرةَ َدنَانِيَر فََوَهَب لَهُ أَْكثََر[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَ 

َمْسأَلَةٌ َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَهََب ِْلََحٍد َعْشَرةَ َدنَانِيَر فََوهََب لَهُ أَْكثََر َحنَِث، إَّلَّ أَْن يَْنِوَي 

 اْلَعَدَد الَِّذي َسمَّى فَقَْط فَََل يَْحنَُث.

 7772ََل يَْجَمَعهُ َمَع فََُلٍن َسْقٌف[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن 

َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْجَمَعهُ َمَع فََُلٍن َسْقٌف فََدَخَل بَْيتًّا فََوَجَدهُ فِيِه َولَْم يَُكْن َعَرَف إْذ َدَخَل 

َذَكْرنَا قَْبُل ِمْن أَنَّ اْلِحْنَث أَنَّهُ فِيِه لَْم يَْحنَْث، لَِكْن لِيَْخُرْج ِمْن َوْقتِِه فَإِْن لَْم يَْفَعْل َحنَِث لَِما 
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ا بِِه. ا إلَْيِه، َعالِمًّ  ََّل يَْلَحُق إَّلَّ قَاِصدًّ

 7773]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَأُْكَل لَْحًما أَْو أَْن ََل يَْشتَِريَهُ فَاْشتََرى َشْحًما[م

ا أَْو أَْن ََّل يَْشتَِريَهُ  ا، أَْو َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل لَْحمًّ ا، أَْو َسنَامًّ ا، أَْو َكبِدًّ فَاْشتََرى َشْحمًّ

ا: لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ  ا، أَْو قَِديدًّ ا، أَْو طَْيرًّ ا، أَْو أََكاِرَع أَْو َسَمكًّ ُمْصَرانًّا، أَْو َحْشَوةًّ، أَْو َرْأسًّ

، بَ  ا َذَكْرنَا فِي اللَُّغِة اْسُم لَْحٍم أَْصَلًّ يٍّ يَقُوُل فِي ََّل يَقَُع َعلَى َشْيٍء ِممَّ ْل ُكلُّ لَُغِويٍّ َوَعامِّ

َضافَِة. ا َوََّل يُْطلَُق َعلَى السََّمِك َوالطَّْيِر اْسُم لَْحٍم إَّلَّ بِاْْلِ  ُكلِّ َذلَِك: لَْيَس لَْحمًّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبُي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤلف هو قول: أَبُي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيُّ

 لِّ َذلَِك)مالك(يَْحنَُث بِكُ ■ 

ا يَْشتَهُوَن{ ☆ ِ تََعالَى: }َولَْحِم طَْيٍر ِممَّ قال المؤلف: َواْحتَجَّ لَهُ ُمقَلُِّدوهُ بِقَْوِل َّللاَّ

ا طَِري ًّا{ ]فاطر: ٢٥]الواقعة:   [ .٥٢[ ، }َوِمْن ُكلٍّ تَأُْكلُوَن لَْحمًّ

ٍد: قَْد قُْلنَا: إنَّهُ ََّل يُْطلَُق عَ  َضافَِة، َكَما ََّل يُْطلَُق َعلَى قَاَل أَبُو ُمَحمَّ لَى َذلَِك اْسُم لَْحٍم إَّلَّ بِاْْلِ

َضافَِة، َويَْلَزُمهُْم أَْن يَقُولُوا فِيَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْجَمَعهُ َمَع  " َماِء اْلَوْرِد " اْسُم َماٍء إَّلَّ بِاْْلِ

َ تَعَ  َماَء َسْقفًّا َمْحفُوظًّا{ فََُلٍن َسْقٌف أَْن يَْحنََث َوََّل بُدَّ، ِْلَنَّ َّللاَّ الَى قَاَل: }َوَجَعْلنَا السَّ

 [ ..٢٢]اْلنبياء: 

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَأُْكَل َشْحًما[م

ا َحنَِث بِأَْكِل َشْحِم الظَّْهِر َواْلبَْطِن، َوُكلِّ َما يُْطلَُق َعلَْيِه اْسُم  َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل َشْحمًّ

ُ تََعالَى لَْحَم َشْحٍم،  َم َّللاَّ َولَْم يَْحنَْث بِأَْكِل اللَّْحِم اْلَمْحض.. َواْحتَجَّ اْلَمالِِكيُّوَن بِأَْن قَالُوا: َحرَّ

ْم اللَّْحَم ،َوقَالُوا: الشَّْحمُ  ْحَم فَلَْم يَُحرِّ َم َعلَى بَنِي إْسَرائِيَل الشَّ َم َشْحَمهُ، َوَحرَّ  اْلِخْنِزيِر فََحرَّ

ْحِم.ُمتََولِّ  ا ِمْن الشَّ  ٌد ِمْن اللَّْحِم َولَْيَس اللَّْحُم ُمتََولِّدًّ

ٍد: َوهََذاِن اَِّلْحتَِجاَجاِن فِي َغايَِة التَّْمِويِه بِاْلبَاِطِل، ِْلَنَّ تَْحِريَم َشْحِم  قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

ْم ِمْن أَْجِل تَْحِريِم لَْحِمِه، لَِكْن بِبُْرهَ  اٍن آَخَر قَْد َذَكْرنَاهُ فِي " بَاِب َما اْلِخْنِزيِر لَْم يَُحرَّ

ُم ".  يَِحلُّ أَْكلُهُ َويَُحرَّ

َولَْو َكاَن تَْحِريُم َشْحِم اْلِخْنِزيِر ِمْن أَْجِل تَْحِريِم لَْحِمِه َدلِيَلًّ َعلَى أَنَّ َمْن َحلََف أَْن ََّل 

ا َحنَِث  ا فَأََكَل َشْحمًّ ِن اْلِخْنِزيَرِة َوَعْظِمهَا َعلَى قَْولِِهْم ِمْن أَْجِل لََكاَن تَْحِريُم لَبَ  -يَأُْكَل لَْحمًّ

ا فََشِرَب لَبَنًّا َوََّل فَْرَق..  تَْحِريِم لَْحِمهَا ُموِجبًّا لِْلِحْنِث َعلَى َمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل لَْحمًّ

 -أقوال الفقهاء:

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.■  قول المؤبف هو قوِل :الشَّافِِعيِّ

 ْحنَُث إَّلَّ بَِشْحِم اْلبَْطِن َوْحَدهُ، َوََّل يَْحنَُث بَِشْحِم الظَّْهِر.)أبو حنيفة(ََّل يَ ■ 

ا فَأََكَل ■  ا َحنَِث، َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل َشْحمًّ ا فَأََكَل َشْحمًّ َمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل لَْحمًّ

ا يَْحنَُث.)مالك(  لَْحمًّ

 7777أُْكَل َرْأًسا[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَ 

ا لَْم يَْحنَْث بِأَْكِل ُرُءوِس الطَّْيِر، َوََّل ُرُءوِس السََّمِك، َوََّل  َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل َرْأسًّ

يَْحنَُث إَّلَّ بِأَْكِل ُرُءوِس اْلَغنَِم، َواْلَماِعِز، فَإِْن َكاَن أَْهُل َمْوِضِعِه ََّل يُْطلِقُوَن اْسَم 
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ُءوس فِ  بِِل، َواْلبَقَِر لَْم يَْحنَْث بِأَْكلِهَا الرُّ َوإِْن َكانُوا  -ي اْلبَْيِع َواْْلَْكِل َعلَى ُرُءوِس اْْلِ

ُءوس َحنَِث بِهَا، لَِما َذَكْرنَا ِمْن أَنَّ اْْلَْيَماَن إنََّما  يُْطلِقُوَن َعلَْيهَا فِي اْلبَْيِع َواْْلَْكِل اْسَم الرُّ

 ِف، َوَمْعهُوِد اْستِْعَمالِِه فِي َكََلِمِه.ِهَي َعلَى لَُغِة اْلَحالِ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن..  َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَأُْكَل بِيًضا[م

ا لَْم يَْحنَْث إَّلَّ بِأَْكِل بَْيِض الدََّجاِج َخاصَّ  ةًّ َولَْم يَْحنَْث بِأَْكِل َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل بِيضًّ

بَْيِض النََّعاِم َوَسائِِر الطَّْيِر، َوََّل بِيِض السََّمِك لَِما َذَكْرنَا؛ َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن.  َوالشَّافِِعيِّ

 7776يًرا[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَأُْكَل ِعنَبًا فَأََكَل َزبِيبًا أَْو َشِرَب َعصِ 

ا، أَْو أََكَل ُرب ًّا أَْو َخَل ًّ لَْم  َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل ِعنَبًّا فَأََكَل َزبِيبًّا أَْو َشِرَب َعِصيرًّ

 يَْحنَْث.

بِيِب وَ  أَْكِل َوَكَذلَِك َمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل َزبِيبًّا لَْم يَْحنَْث بِأَْكِل اْلِعنَِب َوََّل بُِشْرِب نَبِيِذ الزَّ

 َخلِِّه.

ْهِو، َواْلبَْسِر، َواْلبَلَِح، َوالطَّْلِع َواْلُمنَكِِّت، َونَبِيذِ  َطِب، َوالزَّ  َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي التَّْمِر، َوالرُّ

 ُكلِّ َذلَِك َوَخلِِّه، َوُذو َشائِبٍَة، َونَاِطفٍَة: ََّل يَْحنَُث.

َوََّل يَْحنَُث بُِشْرِب َما يَْشَرُب  -ا َحنَِث بِأَْكِل َسائِِرهَا َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْخَذ َشْيئًّا ِمْنهَ 

، َوأَبِي ُسلَْيَماَن، ِْلَنَّ اْسَم ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَا ََّل  -ِمْنهَا  َوهَُو قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َوالشَّافِِعيِّ

ْن بَْعٍض َونَْحُن َمْخلُوقُوَن ِمْن تَُراٍب يُْطلَُق َعلَى اآْلَخِر، َواْلَعالَُم ُكلُّهُ بَْعُضهُ ُمتََولٌِّد مِ 

 َوَماٍء..

ا َحنَِث، َوََّل يَْحنَُث  َوقَاَل َمالٌِك: َمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل ِعنَبًّا فَأََكَل َزبِيبًّا أَْو َشِرَب َعِصيرًّ

 بِأَْكِل اْلَخلِّ ..

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَأُْكَل لَبَنًا[م

ْبِد،  َوَمْن َحلَفَ  ائِِب، َوََّل الزُّ أَْن ََّل يَأُْكَل لَبَنًّا لَْم يَْحنَْث بِأَْكِل اللِّبَإِ َوََّل بِأَْكِل اْلَعقِيِد، ََّل الرَّ

ْبِد، َوالسَّْمِن،  -َوََّل السَّْمِن، َوََّل اْلَمِخيِض، َوََّل اْلَمْيِس، َوََّل اْلُجْبِن  َوَكَذلَِك اْلقَْوُل فِي الزُّ

 َكْرنَا َِّلْختََِلِف أَْسَماِء ُكلِّ َذلَِك.َوَسائِِر َما ذَ 

 7777]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَأُْكَل ُخْبًزا فَأََكَل َكْعًكا[م

ا أَْو بشماطا أَْو َحِريَرةًّ، أَْو َعِصيَدةًّ، أَْو َحْسَو  ا فَأََكَل َكْعكًّ َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل ُخْبزًّ

 ْحنَْث.فَتَاٍة، أَْو فَتِيتًّا لَْم يَ 

ا فَإِْن َكانَْت لَهُ نِيَّةٌ فِي ُخْبِزِه َحنَِث َوإَِّلَّ لَْم يَْحنَْث إَّلَّ بِأَْكلِ  ِه َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل قَْمحًّ

َوََّل يَْحنَُث بِأَْكِل هَِريَسٍة، َوََّل أَْكِل َحِشيٍش، َوََّل َسِويٍق َوََّل أَْكِل فَِريٍك، ِْلَنَّهُ ََّل  -ِصْرفًّا 

َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل تِينًّا َحنَِث بِاْْلَْخَضِر َواْليَابِِس،  -لَُق َعلَى ُكلِّ َذلَِك اْسُم قَْمٍح يُطْ 

 ِْلَنَّ اْسَم التِّيِن يُْطلَُق َعلَى ُكلِّ َذلَِك.

 7767]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَْشَرَب َشَرابًا[م

ا فَإِْن َكانَْت لَهُ نِيَّةٌ َحَمَل َعلَْيهَا، َوإِْن لَْم تَُكْن لَهُ نِيَّةٌ َحنَِث َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْشَرَب َشَرابًّ 
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َكْنِجيِن، َوَسائِِر اْْلَْشِربَِة؛ ِْلَنَّ اْسَم َشَراٍب  ِب، َوالسَّ بِاْلَخْمِر، َوبَِجِميِع اْْلَْنبَِذِة، َوبِاْلَجَلَّ

 يُْطلَُق َعلَى ُكلِّ َذلَِك.

َوَمْن  -ُشْرِب اللَّبَِن، َوََّل بُِشْرِب اْلَماِء، ِْلَنَّهُ ََّل يُْطلَُق َعلَْيهَا اْسُم َشَراٍب َوََّل يَْحنَُث بِ 

َولَْو َحلََف أَْن ََّل يَْشَربَهُ فَأََكلَهُ  -َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل لَبَنًّا فََشِربَهُ لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ لَْم يَأُْكْلهُ 

ا بِاْلُخْبِز لَْم يَْحنَثْ  ، ِْلَنَّهُ لَْم يَْشَرْبهُ ، َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَْشَرَب اْلَماَء يَْوَمهُ هََذا فَأََكَل ُخْبزًّ

ا َمْعُجونًّا بِِهَما  -َمْبلُوَّلًّ بِاْلَماِء لَْم يَْحنَْث  َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل َسْمنًّا َوََّل َزْيتًّا فَأََكَل ُخْبزًّ

 ْحنَْث، ِْلَنَّهُ لَْم يَأُْكْل َزْيتًّا َوََّل َسْمنًّا.أَْو بِأََحِدِهَما لَْم يَ 

ا، ِْلَنَّهُ بِاْلَماِء  َولَْو َحنَِث فِي هََذا لََحنَِث َمْن َحلََف أَْن ََّل يَْشَرَب يَْوَمهُ هََذا َماءًّ فَأََكَل ُخْبزًّ

ظَاِهَرْيِن فِيِه لَْم يَُزْل اَِّلْسُم َعْنهَُما ُعِجَن، َوََّل يَْحنَُث بِأَْكِل طََعاٍم طُبَِخ بِِهَما إَّلَّ أَْن يَُكونَا 

 فَيَْحنَُث ِحينَئٍِذ.

ا َمْعُجونًّا بِِه لَْم يَْحنَْث،  ا َمْعُموَّلًّ بِاْلِمْلِح، َوُخْبزًّ ا فَأََكَل طََعامًّ َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل ِمْلحًّ

ا؛ فَإِْن َكاَن قَْد َذرَّ َعلَيْ   ِه اْلِمْلَح َحنَِث، ِْلَنَّهُ ظَاِهٌر فِيِه.ِْلَنَّهُ لَْم يَأُْكْل ِمْلحًّ

ا َحنَِث، ِْلَنَّهُ هََكذَ  ا يَْظهَُر فِيِه طَْعُم اْلَخلِّ ُمتََميِّزًّ ا َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَأُْكَل َخَل ًّ فَأََكَل طََعامًّ

.  يُْؤَكُل اْلَخلُّ

 7767م]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَبِيَع َهَذا الشَّْيَء بِِدينَاٍر[

ْيَء بِِدينَاٍر فَبَاَعهُ بِِدينَاٍر َغْيَر فَْلٍس فَأَْكثََر، أَْو بِِدينَاٍر  َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَبِيَع هََذا الشَّ

ا لَهُ بِِدينَاٍر. ا لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ ََّل يَُسمَّى فِي َذلَِك ُكلِِّه بَائِعًّ  َوفَْلٍس فََصاِعدًّ

 7762يَنَّ َغِريَمهُ َحقَّهُ َرْأَس اْلِهََلِل[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف لَيَْقضِ 

َل لَْيلٍَة ِمْن الشَّْهرِ  ، َوَمْن َحلََف لَيَْقِضيَنَّ َغِريَمهُ َحقَّهُ َرْأَس اْلِهََلِل فَإِنَّهُ إْن قََضاهُ َحقَّهُ أَوَّ

َل يَْوٍم ِمْنهُ َما لَْم تَْغُرْب الشَّْمُس لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّ هَ  َذا هَُو َرْأُس اْلِهََلِل فِي اللَُّغِة، فَإِْن أَْو أَوَّ

ا َحنَِث.  لَْم يَْقِضِه فِي اللَّْيلَِة أَْو اْليَْوِم اْلَمْذُكوَرْيِن َوهَُو قَاِدٌر َعلَى قََضائِِه َذاِكرًّ

َج َولِيَّتَهُ فَأََمَر َمْن فََعَل َذلَِك[م  7763]َمْسأَلَةٌ َحلََف ََل يَُزوِّ

َج َولِيَّتَهُ، أَْو أَْن ََّل يَْضِرَب َعْبَدهُ، أَْو أَْن ََّل  َوَمْن َحلََف أَنْ  ََّل يَْشتَِرَي أَْمَر َكَذا، أَْو ََّل يَُزوِّ

ْن  يَْبنَِي َداِرِه، أَْو َما أَْشبَهَ هََذا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء، فَأََمَر َمْن فََعَل لَهُ َذلَِك ُكلَّهُ فَإِْن َكاَن ِممَّ

َراَء بِ  ْرَب، أَْو فِْعَل َما َحلََف َعلَْيِه لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ لَْم يَتََولَّى الشِّ نَْفِسِه، َواْلبِنَاَء، َوالضَّ

ْن ََّل يُبَاِشُر بِنَْفِسِه َذلَِك َحنَِث بِأَْمِرِه َمْن يَْفَعلُهُ، ِْلَنَّهُ هََكَذا يُْطلَُق فِي  -يَْفَعْلهُ  َوإِْن َكاَن ِممَّ

َواِج َعلَى ُكلِّ َحاٍل، ِْلَنَّ اللَُّغِة اْلَخبَُر َعْن  ُكلِّ َمْن َذَكْرنَا َوََّل يَْحنَُث فِي أَْمِر َغْيِرِه بِالزَّ

ْجهَا هَُو. ْجهَا َوأََمَر َغْيَرهُ فَلَْم يَُزوِّ ُج َولِيَّتَهُ فَإَِذا لَْم يَُزوِّ  ُكلَّ أََحٍد يَُزوِّ

 7767ْيًعا فَاِسًدا[م]َمْسأَلَةٌ َحلََف أََلَّ يَبِيَع َعْبَدهُ فَبَاَعهُ بَ 

ا، أَْو أَْصَدقَهُ، أَْو أََجَرهُ، أَْو بِيَع َعلَْيِه فِي َحقٍّ  ا فَاِسدًّ  َوَمْن َحلََف أََّلَّ يَبِيَع َعْبَدهُ فَبَاَعهُ بَْيعًّ

ا لَْم يَحْ  ا َصِحيحًّ ا.. فَإِْن بَاَعهُ بَْيعًّ ا َذَكْرنَا بَْيعًّ نَْث َما لَْم لَْم يَْحنَْث، ِْلَنَّهُ لَْيَس َشْيٌء ِممَّ

قَا  قَا َعْن َمْوِضَعْيِهَما، فَإِْن تَفَرَّ  : َحنَِث ِحينَئٍِذ، ِْلَنَّهُ ِحينَئٍِذ بَاَع..-َوهَُو ُمْختَاٌر َذاِكٌر  -يَتَفَرَّ

 7767]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يَتََكلََّم اْليَْوَم فَقََرأَ اْلقُْرآَن[م

َ تََعالَى َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَتََكلََّم الْ  يَْوَم فَقََرأَ اْلقُْرآَن فِي َصََلٍة، أَْو َغْيِر َصََلٍة، أَْو َذَكَر َّللاَّ
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 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَْم يَْحنَْث، لِقَْوِل َرُسوِل َّللاَّ ََلةَ ََّل يَْصلُُح فِيهَا : »-َصلَّى َّللاَّ إنَّ هَِذِه الصَّ

َولِقَْوِل « التَّْسبِيُح، َوالتَّْكبِيُر، َوقَِراَءةُ اْلقُْرآِن أَْو نَْحُو َذلِكَ  َشْيٌء ِمْن َكََلِم النَّاِس، إنََّما هُوَ 

ِ تََعالَى: }ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر{ ]المدثر:  [ }فَقَاَل إِْن هََذا إَِّل ِسْحٌر يُْؤثَُر{ ]المدثر: ٢٢َّللاَّ

 [ .٢٣لِيِه َسقََر{ ]المدثر: [ }َسأُصْ ٢٥[ }إِْن هََذا إَِّل قَْوُل اْلبََشِر{ ]المدثر: ٢١

فََصحَّ أَنَّهُ  -فََصحَّ أَنَّ اْلقُْرآَن لَْيَس قَْوَل اْلبََشِر، َوأَنَّ َمْن أَْطلََق َذلَِك َعلَْيِه َسيَْصلَى َسقََر 

ا َذَكْرنَا اْسُم َكََلٍم  ِريَعِة َعلَى َشْيٍء ِممَّ َ  -ََّل يُْطلَُق فِي اللَُّغِة، َوََّل فِي الشَّ ِ تََعالَى َوبِا ّلِلَّ

 التَّْوفِيُق.

 ]َكفَّاَراُت اأْلَْيَماِن[

 7767]َمْسأَلَةٌ َحنَِث بُِمَخالَفَِة َما َحلََف َعلَْيِه[م

 َمْن َحنَِث بُِمَخالَفَِة َما َحلََف َعلَْيِه فَقَْد َوَجبَْت َعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ بَْعَد اْلِحْنِث ََّل ِخََلَف فِي َذلَِك.

 7766أََراَد أَْن يَْحنََث[م َمْسأَلَةٌ َمنْ 

َم اْلَكفَّاَرةَ قَْبَل أَْن يَْحنََث أَيَّ اْلَكفَّاَراِت لَِزَمْتهُ: ِمْن ا ْلِعْتِق، َوَمْن أََراَد أَْن يَْحنََث فَلَهُ أَْن يُقَدِّ

يَاِم.. َونَْحُن ُمَوافِقُوَن لَهُْم فِي أَنَّ  ْطَعاِم، أَْو الصِّ هُ ََّل يُْجِزُئ َشْيٌء ِمْن أَْو اْلِكْسَوِة، أَْو اْْلِ

ِريَعِة قَْبَل َوْقتِِه إَّلَّ فِي َمْوِضَعْيِن  : أََحُدهَُما: َكفَّاَرةُ اْليَِميِن، فََجائٌِز تَْقِديُمهَا قَْبَل -الشَّ

 اْلِحْنِث، لَِكْن بَْعَد إَراَدِة اْلِحْنِث َوََّل بُدَّ. َوالثَّانِي:

فِيِع َحقَّهُ بَْعَد  فِيِع َعلَْيِه أَْن يَأُْخَذ أَْو يَْتُرَك قَْبَل اْلبَْيِع، فَإِْسقَاطُهُ َحقَّهُ إْسقَاطُ الشَّ َعْرِض الشَّ

 ِحينَئٍِذ ََّلِزٌم لَهُ فَقَْط.

 -أقوال الصحابة الفقهاء:

قول المؤلف هو قول: عائشة وابن عباس ومسلمة بن مخلد وسلمان الفارسي ■

، َواللَّْيِث، رضى َّللا عنهم، وهو قول مالك ، َواْلَحَسنِ  ، َوَربِيَعةَ، َوُسْفيَاَن، َواْْلَْوَزاِعيِّ

ِ ْبِن اْلُمبَاَرِك، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق ْبِن َراْهَوْيِه، َوُسلَْيَماَن ْبِن َداُود  َوَعْبِد َّللاَّ

، َوأَبِي ثَْوٍر، َوأَبِي َخْيثََمةَ، َوَغْيِرِهْم(  اْلهَاِشِميِّ

 ئُهُ َذلَِك إَّلَّ بَْعَد اْلِحْنِث.) أَبُو َحنِيفَةَ، َوأَبُو ُسلَْيَماَن(ََّل يُْجزِ ■ 

ْطَعاُم،َ يُْجِزُئ تَْقِديُمهُ قَْبَل اْلِحْنِث ■  يَاُم فَََل يُْجِزُئ  -اْلِعْتُق، أَْو اْلِكْسَوةُ، أَْو اْْلِ ا الصِّ َوأَمَّ

 إَّلَّ بَْعَد اْلِحْنِث.)الشافعي(

 -األحاديث واآلثار:

ِ عَ ■  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ْن أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ َمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن »قَاَل:  -َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْنهَا فَْليَأْتِهَا َوْليَُكفِّْر َعْن يَِمينِهِ   صحيح(«)فََرأَى َغْيَرهَا َخْيرًّ

ْحَمِن ْبُن َسُمَرةَ قَاَل: قَاَل لِي َرسُ ■ ِ عن َعْبُد الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وُل َّللاَّ إَذا : »-َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْنهَا فََكفِّْر َعْن يَِمينَِك ثُمَّ اْئِت الَِّذي ُهَو  َحلَْفَت َعلَى يَِميٍن فََرأَْيَت َغْيَرهَا َخْيرًّ

 صحيح(«)ٌَ َخْير

 ■ ِ ُ  -َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم قَاَل ]قَاَل[ َرُسوُل َّللاَّ َمْن َحلََف َعلَى » -َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

ا ِمْنهَا فَْليَأِْت الَِّذي هَُو َخْيٌر َوْليَُكفِّْر َعْن يَِمينِهِ   صحيح(«)يَِميٍن فََرأَى َغْيَرهَا َخْيرًّ

يِم قال المؤلف: فَهَِذِه اْْلََحاِديُث َجاِمَعةٌ لَِجِميِع أَْحَكاِم َما اْختَلَفُوا فِيِه ِمْن َجَواِز تَْقدِ 
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 اْلَكفَّاَرِة قَْبَل اْلِحْنِث، ِْلَنَّ فِي َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ تَْقِديَم اْلِحْنِث قَْبَل اْلَكفَّاَرِة.

ْحَمِن ْبِن َسُمَرةَ تَْقِديَم اْلَكفَّاَرِة قَْبَل اْلِحْنِث.  َوفِي َحِديِث َعْبِد الرَّ

اْلِحْنِث َواْلَكفَّاَرِة بَِواِو اْلَعْطِف الَّتِي ََّل تُْعِطي َوفِي َحِديِث َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم اْلَجْمَع بَْيَن 

هََكَذا َجاَء ِمْن طَِريِق أَبِي ُموَسى اْْلَْشَعِريِّ فََوَجَب اْستِْعَماُل َجِميِعهَا، َولَْم يَُكْن  -ُرْتبَةًّ 

ا بَْعُضهَا أَْولَى بِالطَّاَعِة ِمْن بَْعٍض، َوََّل تَِحلُّ ُمَخالَفَةُ بَْعِضهَ   -ا لِبَْعٍض، فََكاَن َذلَِك َجائِزًّ

ِ تََعالَى التَّْوفِيُق.  َوبِاّلَِلَّ

 ِ  - َوَصحَّ بِهََذا أَنَّ اْلَحْذَف الَِّذي فِي اآْليَِة إنََّما هَُو إَذا أََرْدتُْم اْلِحْنَث أَْو َحنِْثتُْم َوَرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ..هَُو اْلُمبَيُِّن  -َصلَّى َّللاَّ  َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ

ِد ْبِن ِسيِريَن أَنَّ َمْسلََمةَ ْبَن َمْخلٍَد، َوَسْلَماَن اْلفَاِرِسيَّ َكانَا يَُكفَِّراِن قَْبَل ■  َعْن ُمَحمَّ

 اْلِحْنِث.

ا لَهُ فَأَْعتَقَهُ ثُمَّ َحنَِث، ■  فََصنََع الَِّذي َحلََف َعْن اْبِن ِسيِريَن: أَنَّ أَبَا الدَّْرَداِء َدَعا ُغََلمًّ

 َعلَْيِه.

َعْن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّهُ َكاَن ََّل يَُكفُِّر َحتَّى يَْحنََث.)ضعيف() اْبَن أَبِي يَْحيَى َمْذُكوٌر ■ 

) ْن لَْم يَُسمِّ  بِاْلَكِذِب، ثُمَّ َعمَّ

 7767تِْلَك اْليَِميِن[م ]َمْسأَلَةٌ َحلََف أَْن ََل يُْعتَِق َعْبَدهُ فَأَْعتَقَهُ يَْنِوي َكفَّاَرةَ 

 ِزِه.َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يُْعتَِق َعْبَدهُ هََذا، فَأَْعتَقَهُ يَْنِوي بِِعْتقِِه َذلَِك َكفَّاَرةَ تِْلَك اْليَِميِن لَْم يُجْ 

لَِك َكفَّاَرةَ يَِمينِِه َوَمْن َحلََف أَْن يَتََصدََّق َعلَى هَُؤََّلِء اْلَعَشَرِة اْلَمَساِكيِن فَأَْطَعَمهُْم يَْنِوي بِذَ 

 ةُ.لَْم يُْجِزِه، َوََّل يَْحنَُث بِأَْن يَتََصدََّق َعلَْيِهْم بَْعَد َذلَِك، َوَكَذلَِك اْلِكْسَوةُ، لَِكْن َعلَْيِه اْلَكفَّارَ 

ا، ثُمَّ َصاَم ِمْنهَا ثَََلثَةَ  أَيَّاٍم يَْنِوي بِهَا َوَمْن َحلََف أَْن ََّل يَُصوَم فِي هَِذِه اْلُجُمَعِة َوََّل يَْومًّ

يَاِم  -َكفَّاَرةَ يَِمينِِه تِْلَك  لَْم يُْجِزِه، َوََّل يَْحنَُث بِأَْن يَُصوَم فِيهَا  -َوهَُو ِمْن أَْهِل اْلَكفَّاَرِة بِالصِّ

اْلِحْنُث قَْد َوَجَب بَْعَد َذلَِك، َوَعلَْيِه اْلَكفَّاَرةُ ِْلَنَّ َمْعنَى اْلَكفَّاَرِة بََِل َشكٍّ إْسقَاطُ اْلِحْنِث، وَ 

ْطَعاِم، َواْلِكْسَوِة، فَََل يَْحنَُث بَْعُد فِي يَِميٍن قَْد َحنَِث فِيهَا، َواْلَكفَّاَرةُ ََّل تَُكونُ   بِاْلِعْتِق، َواْْلِ

، بَْل ِهَي اْلُمْبِطلَةُ لَهُ، َواْلَحقُّ ََّل يُْبِطُل نَْفَسهُ.  اْلِحْنَث بََِل َشكٍّ

 7767ْلَكفَّاَرِة[م]َمْسأَلَةٌ ِصفَةُ ا

ا َوِصفَةُ اْلَكفَّاَرِة: ِهَي أَنَّ َمْن َحنَِث، أَْو أََراَد اْلِحْنَث َوإِْن لَْم يَْحنَْث بَْعُد، فَهَُو ُمَخيٌَّر بَْيَن مَ 

ا أَْن يَْكُسَو َعْشَرةَ َمَساِكيَن، َوإِمَّ -َجاَء بِِه النَّصُّ  ا أَْن يُْعتَِق َرقَبَةًّ، َوإِمَّ ا أَْن : َوهَُو إمَّ

يُْطِعَمهُْم: أَيُّ َذلَِك فََعَل فَهَُو فَْرٌض، َويَْجِزيِه، فَإِْن لَْم يَْقِدْر َعلَى َشْيٍء ِمْن َذلَِك: فَفَْرُضهُ 

ْوُم َما َداَم يَْقِدُر َعلَى َما َذَكْرنَا: ِمْن اْلِعْتِق، أَْو اْلِكْسوَ  ، ةِ ِصيَاَم ثَََلثَِة أَيَّاٍم، َوََّل يُْجِزئُهُ الصَّ

ْطَعاِم.  أَْو اْْلِ

ِ تََعالَى: }فََكفَّاَرتُهُ إِْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن -بُْرهَاُن َذلَِك  : قَْوُل َّللاَّ

َرةُ أَْيَمانُِكْم إَِذا أَْهلِيُكْم أَْو ِكْسَوتُهُْم أَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثََلثَِة أَيَّاٍم َذلَِك َكفَّا

 [ ..٨٢َحلَْفتُْم َواْحفَظُوا أَْيَمانَُكْم{ ]المائدة: 

 7777]َمْسأَلَةٌ ََل يُْجِزيِه بََدل َكفَّاَرة اْليَِمين[م

 َ ، ِْلَنَّ َّللاَّ  َوََّل يُْجِزيِه بََدَل َما َذَكْرنَا: َصَدقَةٌ، َوََّل هَْدٌي، َوََّل قِيَمةٌ، َوََّل َشْيٌء ِسَواهُ أَْصَلًّ
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ِ: }َوَمْن  تََعالَى لَْم يُوِجْب َغْيَر َما َذَكْرنَا، فََمْن أَْوَجَب فِي َذلَِك قِيَمةًّ فَقَْد تََعدَّى ُحُدوَد َّللاَّ

ِ فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ{ ]الطَلق:  ُ ٥يَتََعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ يِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاَّ [ َوقَْد َشَرَع ِمْن الدِّ

 [ .٣١}َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم: تََعالَى: 

 7777]َمْسأَلَةٌ َحنَِث َوُهَو قَاِدٌر َعلَى اْلَكفَّاَرة ثُمَّ اْفتَقََر[م

ْطَعاِم، أَْو اْلِكْسَوِة، أَْو اْلِعْتِق، ثُمَّ اْفتَقََر فََعَجَز َعْن ُكلِّ  َوَمْن َحنَِث َوهَُو قَاِدٌر َعلَى اْْلِ

، ِْلَنَّهُ قَْد تََعيََّن َعلَْيِه ِحيَن ُوُجوِب اْلَكفَّاَرِة أََحُد هَِذِه اْلُوُجوِه َذلَِك: لَْم يُْجزِ  ْوُم أَْصَلًّ ِه الصَّ

ُ تََعالَى يَقِينًّا بَِدْعَوى َكاِذبٍَة، لَِكْن يُْمهَُل َحتَّ  ى بِنَصِّ اْلقُْرآِن، فَََل يَُجوُز ُسقُوطُ َما أَْلَزَمهُ َّللاَّ

ا َما لَْم يَْحنَْث فَلَْم يَتََعيَّْن َعلَْيِه ُوُجوُب َكفَّاَرٍة يَِجَد أَْو ََّل يَجِ  ُ تََعالَى َولِيُّ ِحَسابِِه؛ َوأَمَّ َد، فَاّلَِلَّ

ْمنَا  لَهَا فَتُْجِزيِه َعلَى َما قَدَّ ِ تََعالَى التَّْوفِيُق. -بَْعُد إَّلَّ أَْن يَُعجِّ  َوبِاّلَِلَّ

 7772ْن اْلَكفَّاَرة[م]َمْسأَلَةٌ َحنَِث َوُهَو َعاِجٌز عَ 

ْوُم قََدَر َعلَْيِه ِحينَئٍِذ أَْو لَْم يَْقِدْر، -َوَمْن َحنَِث َوهَُو َعاِجٌز َعْن ُكلِّ َذلَِك  : فَفَْرُضهُ الصَّ

ْطَعاِم، ْوُم، فَإِْن أَْيَسَر بَْعَد َذلَِك َوقََدَر َعلَى اْلِعْتِق، َواْْلِ  َمتَى قََدَر فَََل يُْجِزيِه إَّلَّ الصَّ

ْوَم، فَإِْن َماَت َولَْم يَُصْم َصاَم َعْنهُ َولِيُّهُ، أَْو  َواْلِكْسَوِة لَْم يُْجِزِه َشْيٌء ِمْن َذلَِك إَّلَّ الصَّ

ْوَم قَْد تََعيََّن َعلَْيِه ُوُجوبُهُ ِحيَن  اُْستُْؤِجَر َعْنهُ ِمْن َرْأِس َمالِِه َمْن يَُصوُم َعْنهُ، ِْلَنَّ الصَّ

ُ تََعالَى َعلَْيِه يَقِينًّا، ََّل َشكَّ فِيِه َحنَِث، َوَصحَّ  لُُزوُمهُ إيَّاهُ فَََل يَُجوُز ُسقُوطُ َما أَْوَجبَهُ َّللاَّ

ْوِم، َوبَْيَن يََساِرِه بَْعَد أَْن  بَِدْعَوى َكاِذبٍَة.. َوََّل فَْرَق بَْيَن يََساِرِه قَْبَل أَْن يَْشَرَع فِي الصَّ

ُ تََعالَى فِيهَا َعلَْيِه َما أَْوَجَب..يَْشَرَع فِيِه، َوإِنََّما الْ   ُحْكُم لِْلَحاِل الَّتِي أَْوَجَب َّللاَّ

 -أقوال الفقهاء:

 قول المؤلف هو قول أبي سليمان وأهل الظاهر.■

ْوَم: اْنتَقََل ُحْكُمهُ إلَى اْلِعْتِق، أَْو اْْلِ ■  ْطَعاِم، إْن أَْيَسَر قَْبَل أَْن يَُصوَم، أَْو قَْبَل أَْن يُتِمَّ الصَّ

 أَْو اْلِكْسَوِة.)أبو حنيفة(

إْن َكاَن قَْد أَتَمَّ ِصيَاَم يَْوَمْيِن َصاَم اْليَْوَم الثَّالَِث فَقَْط، َوإِْن َكاَن لَْم يَُصْم تََماَم اْليَْوَمْيِن ■ 

ْوِم َولَِزَمهُ أََحُد َما قََدَر َعلَْيِه ِمْن َذلَِك.) اْلَحكَ  ُم ْبُن ُعتَْيبَةَ َوإِْبَراِهيُم اْنتَقََل َعْن ُحْكِم الصَّ

) ، َوُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ  النََّخِعيُّ

إْن َكاَن قَْد تَمَّ لَهُ ِصيَاُم يَْوٍم َواِحٍد تََماَدى َعلَى ِصيَاِم اْليَْوَمْيِن اْلبَاقِيَْيِن َوأَْجَزأَهُ، وإٍَّل ■ 

ْوِم َولَِزَمهُ أََحُد َما قَدَ  َر َعلَْيِه ِمْن َذلَِك.) أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل، َوإِْسَحاَق، اْنتَقََل َعْن ُحْكِم الصَّ

)  َوأََحُد قَْولَْي الشَّافِِعيِّ

ْوِم ■  ْوِم ثُمَّ أَْيَسَر فَْليَتََماَد فِي َصْوِمِه، َوإِْن لَْم يَْدُخْل فِيِه بَطََل ُحْكُم الصَّ إْن َدَخَل فِي الصَّ

ْطَعاِم.)مالك والحسن وعطاء(َواْنتَقََل إلَى اْلِعْتِق، أَْو اْلِكسْ   َوِة، أَْو اْْلِ

 7773]َمْسأَلَةٌ َما يُْجِزُئ فِي اْلِعْتِق فِي َكفَّاَرة اْليَِمين[م

ِغيُر، َواْلَكبِيُر، َواْلَمِعيُب،  َويُْجِزُئ فِي اْلِعْتِق فِي ُكلِّ َذلَِك: اْلَكافُِر، َواْلُمْؤِمُن، َوالصَّ

الُِم، َوالذََّكُر، َوا نَى، َواْلُمْخِدُم، َواْلُمَؤاِجُر، َواْلَمْرهُوُن، َوأُمُّ اْلَولَِد، َوالسَّ ْْلُْنثَى، َوَولَُد الزِّ

، فَإِْن َواْلُمَدبََّرةُ، َواْلُمَدبَُّر، َواْلَمْنُذوُر ِعْتقُهُ، َواْلُمْعتَُق إلَى أََجٍل، َواْلُمَكاتَُب َما لَْم يَُؤدِّ َشْيئًّا

ِه َما قَلَّ أَْو َكثَُر لَْم يُْجِز فِي َذلَِك، َوََّل يُْجِزُئ َمْن يُْعتَُق َعلَى اْلَمْرِء َكاَن أَدَّى ِمْن ِكتَابَتِ 
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 بُِحْكٍم َواِجٍب، َوََّل نِْصفَا َرقَبَتَْيِن..

ِ تََعالَى: }أَْو تَْحِريُر َرقَبٍَة{ ]المائدة: -َوُعْمَدةُ اْلبُْرهَاِن فِي َذلَِك  [ . فَلَْم ٨٢: قَْوُل َّللاَّ

 [ .٣١ُخصَّ َرقَبَةًّ ِمْن َرقَبٍَة }َوَما َكاَن َربَُّك نَِسي ًّا{ ]مريم: يَ 

قَبَةَ فِي هََذا َعلَى َرقَبَِة اْلقَْتِل ََّل تُْجِزُئ إَّلَّ ُمْؤِمنَةٌ، قُْلنَا: فَقِيُسوهَا  فَإِْن قَالُوا: قِْسنَا الرَّ

ْطَعاِم ِمْنهَا.  َعلَْيهَا فِي تَْعِويِض اْْلِ

: ََّل نَْفَعُل، ِْلَنَّنَا نَُخالُِف اْلقُْرآَن َونَِزيُد َعلَى َما فِيِه؟ قُْلنَا: َوِزيَاَدتُُكْم فِي َكفَّاَرِة فَإِْن قَالُوا

 اْليَِميِن أَْن تَُكوَن ُمْؤِمنَةًّ َوََّل بُدَّ ِخََلٌف لِْلقُْرآِن َوِزيَاَدةٌ َعلَى َما فِيِه..

 -أقوال الفقهاء:

، وَ ■  ، فِي َكفَّاَرِة اْليَِميِن.)عطاء والنخعي(يُْجِزُئ اْليَهُوِديُّ  النَّْصَرانِيُّ

 يُْجِزُئ اْْلَْعَمى فِي اْلَكفَّاَرِة.)الشعبي(■ 

 يُْجِزُئ اْلُمَدبَُّر فِي اْلَكفَّاَرِة.)الحسن وطاوس(■ 

 تُْجِزُئ أُمُّ اْلَولَِد فِي اْلَكفَّاَرِة.)الحسن وطاوس والنخعي(■ 

 نَى فِي َرقَبٍَة َواِجبٍَة.)النخعي والشعبي(ََّل يُْجِزُئ َولَُد الزِّ ■ 

■) ُد ْبُن َعلِيٍّ  يجزئ ولد الزنى.) طَاُووٌس، َوُمَحمَّ

 -األحاديث واآلثار:

« ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -إنَّ اْلقَائَِل قَاَل لَِرُسوِل َّللاَّ إنَّهُ لََطَم َوْجهَ َجاِريٍَة لَهُ َوَعلَيَّ  -َصلَّى َّللاَّ

ِ َرقَبَةٌ أَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَأُْعتِقُهَا؟ فَقَاَل لَهَا َرُسوُل َّللاَّ ُ؟ قَالَْت: فِي  -َصلَّى َّللاَّ أَْيَن َّللاَّ

ِ، فَقَاَل  : أَْعتِْقهَا فَإِنَّهَا -َعلَْيِه السَََّلُم  -السََّماِء، قَاَل: َمْن أَنَا؟ قَالَْت: َرُسوُل َّللاَّ

 صحيح(«)ُمْؤِمنَةٌ 

ةَ لَهُْم فِيِه، ِْلَنَّهَا قال المؤلف: حُ  لَْم تَُكْن َكفَّاَرةَ يَِميٍن، َوََّل َوْطٍء فِي  -بِنَصِّ اْلَخبَِر  -جَّ

ا: فَإِنَّهُ لَْيَس فِيِه أَنَّهُ  قَاَل: ََّل تُْجِزُئ إَّلَّ  -َعلَْيِه السَََّلُم  -َرَمَضاَن، َوََّل َعْن ِظهَاٍر..َوأَْيضًّ

أَْعتِْقهَا فَإِنَّهَا ُمْؤِمنَةٌ، َونَْحُن ََّل نُْنِكُر ِعْتَق اْلُمْؤِمنَِة، َولَْيَس فِيِه أَْن ََّل ُمْؤِمنَةٌ، َوإِنََّما فِيِه: 

 يَُجوَز ِعْتُق اْلَكافَِرِة، فَنَْحُن ََّل نَْمنَُع ِمْن ِعْتقِهَا.

َي أََمَرْتنِي أَْن أُْعتَِق ■ » ِ إنَّ أُمِّ َعْنهَا َرقَبَةًّ، َوِعْنِدي أََمةٌ أَنَّ الشَِّريَد قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َسْوَداُء أَفَأُْعتِقُهَا؟ فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ   -اُْدُع بِهَا؟ فَقَاَل لَهَا النَّبِيُّ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ، قَاَل: فََمْن أَنَا؟ قَ  -َصلَّى َّللاَّ ِ قَاَل: َمْن َربُِّك؟ قَالَْت: َّللاَّ الَْت: َرُسوُل َّللاَّ

 ضعيف منقطع(«)أَْعتِْقهَا فَإِنَّهَا ُمْؤِمنَةٌ 

 ■ ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعْن َمْيُمونَةَ َمْوََّلِة َرُسوِل َّللاَّ : -َعلَْيِه السَََّلُم  -َعْن النَّبِيِّ » -َصلَّى َّللاَّ

نَى فَقَاَل: ََّل  َخْيَر فِيِه، نَْعََلِن أَُجاِهُد أَْو قَاَل أَُجهُِّز بِِهَما أََحبُّ إلَيَّ أَنَّهُ ُسئَِل َعْن َولَِد الزِّ

نَى  ضعيف() إْسَرائِيُل َضِعيٌف، َوأَبُو يَِزيَد َمْجهُوٌل(«)ِمْن أَْن أُْعتَِق َولََد الزِّ

أَْو أَُمتَِّع بَِسْوٍط فِي َسبِيِل َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِيَن قَالَْت: َْلَْن أَتََصدََّق بِثَََلِث تََمَراٍت، ■ 

ِ تََعالَى أََحبُّ إلَيَّ ِمْن أَْن أُْعتَِق َولََد ِزنًّى.  َّللاَّ

 أَبِي هَُرْيَرةَ أَنَّهُ قَاَل: لَِعْبٍد لَهُ: لَْوََّل أَنَّك َولَُد ِزنًّى َْلَْعتَْقتُك.■ 

 7777ِحٍد يُْرَدُد َعلَْيِه[م]َمْسأَلَة ََل يُْجِزُئ فِي اْلَكفَّاَرة إْطَعاُم ِمْسِكيٍن َوا
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َ تََعالَى اْفتََرَض  َوََّل يُْجِزُئ إْطَعاُم ِمْسِكيٍن َواِحٍد أَْو َما ُدوَن اْلَعَشَرِة يُْرَدُد َعلَْيِهْم، ِْلَنَّ َّللاَّ

ِ تََعالَى.. َوََّل يُْجِزُئ إَّلَّ ِمْثُل َما يُْطِعمُ  ْنَساُن  َعْشَرةَ َمَساِكيَن، َوهُنَا ِخََلُف أَْمِر َّللاَّ اْْلِ

قِيَق، فَْليُْعِط اْلَمَساِكيَن الدَّقِيَق، َوإِْن َكاَن يُْعِطي أَْهلَهُ اْلَحبَّ   أَْهلَهُ، فَإِْن َكاَن يُْعِطي أَْهلَهُ الدَّ

، َوإِْن َكاَن يُْعِطي أَْهلَهُ اْلُخْبَز، فَْليُْعِط اْلَمَساِكيَن اْلُخْبَز، وَ  ِمْن أَيِّ فَْليُْعِط اْلَمَساِكيَن اْلَحبَّ

، ِْلَنَّهُ ِخََلُف نَصِّ  َشْيٍء أَْطَعَم أَْهلَهُ فَِمْنهُ يُْطِعُم اْلَمَساِكيَن، َوََّل يُْجِزئُهُ َغْيُر َذلَِك أَْصَلًّ

فَِة، َواْلَمِكيِل اْلَوَسِط   ََّل اْْلَْعلَى َوََّل اْْلَْدنَى -اْلقُْرآِن َويُْعِطي ِمْن الصِّ

 -أقوال الفقهاء:

 لحسن وأبو حنيفة وخالفهما الشعبي(يجوز ذلك.)ا■
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ْيِد[  ٢٠٢ ............................................................ ]ِكتَاُب الصَّ

 ٢٢٢ ............................ }اْلشربة ما يحل منها وما يحرمكتاب {

 ٢٢٥ ........................................................... )كتاب العقيقة(

 ٢٢٢                      )كتاب النذور(                                      

 ٢٥٥ .......................................................... ]ِكتَاُب اْْلَْيَماِن[

 


